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Logistické podmínky doručení zboží na centrální 
sklady SPORTISIMO pro dodavatele 
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1. Sportisimo centrální sklad
 Adresa skladu SPORTISIMO

 SPORTISIMO s.r.o., CONTERA PARK OSTRAVA D1 , Žižkova 221/17, Ostrava-Hrušov, 711 00, CZ 
 GPS: 49.86880206565198, 18.29021330913114

 https://goo.gl/maps/Q2SvJ7x6QPnohHue9
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2. Rezervace vykládkového okna - TIMESLOT
a. Dodavatelé si musí rezervovat pro každou dodávku zboží na oba centrální sklady Sportisimo v

rezervačním systému TIMESLOT - konkrétní datum a časové okno vykládky.

b. Rezervaci musí provézt minimálně 24 h před plánovaným doručením.

c. Sportisimo schvaluje pouze rezervace, které splňují minimálně tato kritéria:

i. vyplněný počet manipulačních jednotek (paleta/karton/kontejner)

ii. vyplněný dopravce

iii. vyplněné číslo kontejneru (týká se pouze FCL zásilek)

iv. vyplněný dodavatel

v. provedení rezervace nejpozději 24 h před požadovaným doručením

d. pro rezervace vykládky balíkových zásilek určena na každém skladu určena přímo rampa pro balíkové

dopravce*

e. Centrální sklady Sportisimo vyloží pouze zásilky splňující minimálně tyto podmínky:

i. příjezd včas dle rezervace

ii. schválená rezervace

iii. přiložený dodací list (dále už jen „DL“) ve formátu (.pdf, popř. doc, xls) (neplatí pro

dodavatele zasílající dodací listy přes EDI a pro vratky z obchodů SPORTISIMO )

iv. vyplněná SPZ kamionu*

f. Řidič se nahlásí v kanceláři příjmu 30 minut před potvrzeným vykládkovým oknem, následně obdrží číslo

vykládkové rampy.

g. Dodavatelé, kteří nedoručí dodávku včas dle rezervovaného časového okna, budou vyloženi později

pouze v případě volných kapacit centrálního skladu* – určuje vedoucí příjmu haly. V případě odmítnutí

skladem si musí zarezervovat nové vykládkové okno.

h. Při nedodržení termínu dodání nese veškeré náklady a sankce spojené s prodlením dodání dodavatel.

i. V případě doručení zboží na EUR palet a požadavku na výměnu, musí dodavatel (dopravce) tento

požadavek uvézt v rezervaci vykládky

* netýká se balíkových přeprav, ty budou v případě dodržení podmínek uvedených v bodech 2.e.ii a

2.e.iii. vyloženy vždy.

https://goo.gl/maps/Q2SvJ7x6QPnohHue9
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3. Dodávky zboží z EU  
 

3a. Manipulační (přepravní ) obal = karton 
i. Dodavatel je povinen dodávat zboží balené následujícím způsobem: 

ii. Pokud to objednané množství umožňuje pak: 
a. zabalit a dodat jako homogenní paletu 
b. zabalit dodat jako homogenní karton  
c. v případě malého množství jako mix karton/paletu 

iii. v případě dodávek pro prodejní kanál „Marketplace“ ECOM je dodavatel povinen: 

a. jednotlivá SKU vždy musí být zabalena společně do stejného kartonu. 

b. kartony obsahující zboží pro „Marketplace“ musí být označeny etiketou „Marketplace“  

c. zboží musí být uvedeno na separátním dodacím listu dodavatele obsahujícím pouze zboží 

pro obchodní kanál Marketplace ECOM   

d. dodavatel musí zasílat dodací list (dále jen „DL“) vždy předem přes EDI   

iv. Označení zboží musí plně odpovídat DL  

v. Dodání zboží v kartonu mimo výše uvedených pravidel podléhá schválení oddělením nákupu 

Sportisimo a ředitele logistiky Sportisimo. 

 

3b. Velikost (přepravního) manipulačního obalu = kartonu  
i. Povolené rozměry kartonů: 

a. Minimální rozměr kartonu:  

• délka  250 mm 

• šířka:  250 mm 

• výška:  100 mm 

b. Maximální rozměr kartonu: 

• délka  650 mm 

• šířka:  550 mm 

• výška:  400 mm 

Výška kartonu by neměla přesáhnout šířku o více než ~ 35%.   

ii. Hmotnost kartonu: btto max. 20 kg/karton  

iii. Jiné rozměry kartonu jsou povolené pouze v případě dodání sortimentu, jehož rozměr samotný 

přesahuje výše uvedené rozměry kartonu 

iv. Dodání zboží v kartonu nesplňujícího výše uvedené limity a pravidla podléhá schválení oddělení 

nákupu Sportisimo a ředitele logistiky Sportisimo nebo MPL. 

 

3c. Identifikace  (přepravního) manipulačního obalu = kartonu = „ETIKETA“  
i. Typ etikety: etiketa obsahující SSCC čárový kód, pokud dodavatel zasílá dodací listy prostřednictvím 

EDI komunikace (DESADV) 

ii. Umístění etikety na kartonu:  1 x na kratší + 1 x na delší straně kartonu 
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iii. Etiketa: 

• Rozměr etikety: formát A6 (148 mm x 105 mm) – možnost odchylky v rozměru +/- 10% 

•  SSCC kód kartonu odkazuje na obsah kartonu zaslaný dodavatelem v DESADV před dodáním 

zboží 

• Technické parametry kódu (SSCC):  

a) 18místný čárový kód včetně aplikačního identifikátoru (00) s černými pruhy na bílém 

podkladu a vysokou kvalitou tisku  

b) Kód je viditelný a NENÍ zakrytý jinými materiály, jako je průhledná fólie nebo páska 

c) Kontrast tisku: min. 90%  

d) Typ čárového kódu: Kód: GS1-128 C  

e) Kvalita kódu: A nebo B / ANSI Standard  

f) min. šířka tyče: 0,4 mm 

g) tichá zóna: min. 5 mm  

h) Délka lišty: 30 mm  

i) Orientace: Plot (svislé pruhy)  

• Rotace: max. 20 °pre-pack 

• Obsah etikety: 

 

 

 

• Okem čitelné číselné vyjádření kódu 

• Počet ks/karton (v případě homogenní kartonu) 

• Počet kartonů /dodávka : např  1/10 (1. karton z celkových deseti) 

• Označení obsahu: S nebo SL = homogenní karton, SM = mix karton 

• Další textové označení pro  

a) market place 

b) CROSSDOCK + číslo prodejny  (pouze v případě použití tohoto způsobu balení)  
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3d. Balení zboží na palety   
i. Dodavatel je povinen balit jednotlivé SKU pouze na jednocestné palety 1200 x 800 mm s maximální 

výškou 1,8 m. 

ii. Maximální hmotnost palety ≤ 500 kg 

iii. V případě doručení zboží na EUR paletách a požadavku na výměnu, musí dodavatel (dopravce) tento 

požadavek uvézt v rezervaci vykládky (TIMESLOT)! 

iv. Výměna EUR palet je možná pouze bezprostředně po vykládce! 

v. Sportisimo nevede paletová konta s jednotlivými dodavateli a v případě odmítnutí výměny palet 

dopravcem bezprostředně po vykládce se stávají majetkem Sportisimo bez nároku na pozdější 

vyrovnání 

vi. Není povoleno balit SKU neuspořádaně a nahodile na jednotlivé palety. Kartony s jednotlivými SKU 

musí být nabaleny vždy společně na jedné nebo více paletách. 

vii. Kartony musí být na paletě umístěny tak, aby byly čitelné kartonové etikety bez nutnosti rozložení 

palety. 

viii. Mixované palety akceptujeme pouze s množstvím menším než 50% množství homogenní palety. 

Palety mohou být mixovány pouze na úrovni artiklu! (tzn. barva, velikost). Jednotlivé SKU musí být 

uložené na paletě společně v jednotlivých vrstvách oddělených prokladem.  

ix. Zboží dodávané na centrální sklad v režimu CROSSDOCK, musí být paletizováno na konkrétní prodejny 

– tzn. 1 prodejna = 1 paleta, popřípadě 1 karton = 1 prodejna, s označením MIX CROSSDOCK  

 

3e. Balení & Identifikace zboží  
i. Každý kus zboží musí být zabalen v samostatném logistickém nebo prodejním obalu 

ii. Každý kus zboží nebo prodejní obal zboží případně výdejní jednotka (v případě Spotřebního 

materiálu) zboží musí mít viditelně umístěný správný čárový EAN kód.  

iii. V případě textilu musí být správný EAN umístěn na logistickém obalu – např. sáček nebo karton. 

iv. Dodání zboží nesplňujícího výše uvedené požadavky podléhá schválení oddělení nákupu 

Sportisimo a ředitele logistiky Sportisimo v zastoupení MPL 

v. V případě nedodržení podmínek uvedených v bodě i.-iv. bude zboží vráceno dodavateli, případně 

Sportisimo po dohodě s dodavatelem chybu opraví na náklady dodavatele.       

 

3f. Dodací list / Packing list 
i. 1 doručení na centrální sklad Sportisimo = 1 Dodací list (dále „DL“) 

ii. Dodavatel je povinen zaslat dodací list prostřednictvím EDI komunikace před dodáním na centrální 

sklad Sportisimo, dodavatelé nepodléhající této povinnosti podléhají schválení oddělení nákupu a 

ředitele logistiky Sportisimo v zastoupení MPL 

iii. Dodací list musí obsahovat  

1) číslo dodacího listu 

2) označení dodavatele 

3) označení odběratele, v případě CROSSDOCK zásilky také označení koncového odběratele 

(kód prodejny) 

4) číslo nákupní objednávky Sportisimo  

5) SSCC kód kartonu 

6) Obsah kartonu s SSCC kódem  

i. Název SKU 

ii. EAN kód 

iii. Počet kusů  
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iv. číslo artiklu, match kód, velikost 

v. počet kusů na úrovni SKU  

 

iv. Dodací list nesmí výslovně obsahovat informaci o ceně zboží. Rovněž zboží ani jeho obaly nesmí být 

označeny tak, aby z těchto informací bylo možno zjistit, jaká je nákupní cena zboží.  

 

4. Importní dodávky zboží (mimo EU) 
• doručení na centrální sklady prostřednictvím FCL/LCL, popř. FTL/LTL) 

• Dodavatel je povinen doručit na sklad pouze zboží, které je již na jeho náklady, propuštěné na volný celní trh 

EU  

4a. Manipulační (přepravní ) obal = karton 
i. Dodavatel je povinen dodávat zboží balené následujícím způsobem: 

ii. Pokud to objednané množství umožňuje pak: 
a. zabalit a dodat jako homogenní paletu 
b. zabalit dodat jako homogenní karton  
c. v případě malého množství jako mix karton/paletu 

iii. v případě dodávek pro prodejní kanál „Marketplace“ ECOM je dodavatel povinen: 

d. jednotlivá SKU vždy musí být zabalena společně do stejného kartonu. 

e. kartony obsahující zboží pro „Marketplace“ musí být označeny etiketou „Marketplace“  

f. zboží musí být uvedeno na separátním dodacím listu dodavatele obsahujícím pouze zboží 

pro obchodní kanál Marketplace ECOM   

g. dodavatel musí zasílat dodací list (dále jen „DL“) vždy předem přes EDI   

iv. Označení zboží musí plně odpovídat DL  

v. Dodání zboží v kartonu mimo výše uvedených pravidel podléhá schválení oddělením nákupu 

Sportisimo a ředitele logistiky Sportisimo. 

 

4b. Velikost (přepravního) manipulačního obalu = kartonu  
i. Povolené rozměry kartonů: 

a. Minimální rozměr kartonu:  

• délka  250 mm 

• šířka:  250 mm 

• výška:  100 mm 

b. Maximální rozměr kartonu: 

• délka  650 mm 

• šířka:  550 mm 

• výška:  400 mm 

Výška kartonu by neměla přesáhnout šířku o více než ~ 35%.   

ii. Hmotnost kartonu: btto max. 20 kg/karton  

iii. Jiné rozměry kartonu jsou povolené pouze v případě dodání sortimentu, jehož rozměr samotný 

přesahuje výše uvedené rozměry kartonu 

iv. Dodání zboží v kartonu nesplňujícího výše uvedené limity a pravidla podléhá schválení oddělení 

nákupu Sportisimo a ředitele logistiky Sportisimo nebo MPL. 
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4c. Identifikace  (přepravního) manipulačního obalu = kartonu = „ETIKETA“  
i. Typ etikety: etiketa obsahující SSCC čárový kód, pokud dodavatel zasílá dodací listy prostřednictvím 

EDI komunikace (DESADV) 

ii. Umístění etikety na kartonu:  1 x na kratší + 1 x na delší straně kartonu 

 

iii. Etiketa: 

• Rozměr etikety: formát A6 (148 mm x 105 mm) – možnost odchylky v rozměru +/- 10% 

•  SSCC kód kartonu odkazuje na obsah kartonu zaslaný dodavatelem v DESADV před dodáním 

zboží 

• Technické parametry kódu (SSCC):  

a) 18místný čárový kód včetně aplikačního identifikátoru (00) s černými pruhy na bílém 

podkladu a vysokou kvalitou tisku  

b) Kód je viditelný a NENÍ zakrytý jinými materiály, jako je průhledná fólie nebo páska 

c) Kontrast tisku: min. 90%  

d) Typ čárového kódu: Kód: GS1-128 C  

e) Kvalita kódu: A nebo B / ANSI Standard  

f) min. šířka tyče: 0,4 mm 

g) tichá zóna: min. 5 mm  

h) Délka lišty: 30 mm  

i) Orientace: Plot (svislé pruhy)  

• Rotace: max. 20 °pre-pack 

• Obsah etikety: 

 

 

• Okem čitelné číselné vyjádření kódu 

• Počet ks/karton (v případě homogenní kartonu) 

• Počet kartonů dodávka : např  1/10 (1. karton z celkových deseti) 

• Označení obsahu: S nebo SL = homogenní karton, SM = mix karton 

• Další textové označení pro  

a) market place 

b) CROSSDOCK + číslo prodejny  (pouze v případě použití tohoto způsobu balení)  
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4d. Balení zboží na palety   
i. Dodavatel je povinen balit jednotlivé SKU pouze na jednocestné palety 1200 x 800 mm s maximální 

výškou 1,8 m. 

ii. Maximální hmotnost palety ≤ 500 kg 

iii. V případě doručení zboží na EUR paletách a požadavku na výměnu, musí dodavatel (dopravce) tento 

požadavek uvézt v rezervaci vykládky (TIMESLOT)! 

iv. Výměna EUR palet je možná pouze bezprostředně po vykládce! 

v. Sportisimo nevede paletová konta s jednotlivými dodavateli a v případě odmítnutí výměny palet 

dopravcem bezprostředně po vykládce se stávají majetkem Sportisimo bez nároku na pozdější 

vyrovnání 

vi. Není povoleno balit SKU neuspořádaně a nahodile na jednotlivé palety. Kartony s jednotlivými SKU 

musí být nabaleny vždy společně na jedné nebo více paletách. 

vii. Kartony musí být na paletě umístěny tak, aby byly čitelné kartonové etikety bez nutnosti rozložení 

palety. 

viii. Mixované palety akceptujeme pouze s množstvím menším než 50% množství homogenní palety. 

Palety mohou být mixovány pouze na úrovni artiklu! (tzn. barva, velikost). Jednotlivé SKU musí být 

uložené na paletě společně v jednotlivých vrstvách oddělených prokladem.  

ix. Zboží dodávané na centrální sklad v režimu CROSSDOCK, musí být paletizováno na konkrétní prodejny 

– tzn. 1 prodejna = 1 paleta, popřípadě 1 karton = 1 prodejna, s označením MIX CROSSDOCK  

 

 

 

 

4e. Balení & Identifikace zboží  
i. Každý kus zboží musí být zabalen v samostatném logistickém nebo prodejním obalu 

ii. Každý kus zboží nebo prodejní obal zboží případně výdejní jednotka (v případě Spotřebního materiálu) 

zboží musí mít viditelně umístěný správný čárový EAN kód.  

iii. V případě textilu musí být správný EAN umístěn na logistickém obalu – např. sáček nebo karton. 

iv. Dodání zboží nesplňujícího výše uvedené požadavky podléhá schválení oddělení nákupu Sportisimo a 

ředitele logistiky Sportisimo v zastoupení MPL 

v. V případě nedodržení podmínek uvedených v bodě i.-iv. bude zboží vráceno dodavateli, případně 

Sportisimo po dohodě s dodavatelem chybu opraví na náklady dodavatele.       
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4f. Dodací list / Packing list 
i. 1 doručení na centrální sklad Sportisimo = 1 Dodací list (dále „DL“) 

ii. Dodavatel je povinen zaslat dodací list prostřednictvím EDI komunikace před dodáním na centrální 

sklad Sportisimo, dodavatelé nepodléhající této povinnosti podléhají schválení oddělení nákupu a 

ředitele logistiky Sportisimo v zastoupení MPL 

iii. Dodací list musí obsahovat  

a) číslo dodacího listu 

b) označení dodavatele 

c) označení odběratele, v případě CROSSDOCK zásilky také označení koncového odběratele 

(kód prodejny) 

d) číslo nákupní objednávky Sportisimo  

e) SSCC kód kartonu 

f) Obsah kartonu s SSCC kódem  

- Název SKU 

- EAN kód 

- Počet kusů  

- číslo artiklu, match kód, velikost 

- počet kusů na úrovni SKU  

iv. Dodací list nesmí výslovně obsahovat informaci o ceně zboží. Rovněž zboží ani jeho obaly nesmí být 

označeny tak, aby z těchto informací bylo možno zjistit, jaká je nákupní cena zboží.  
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5. Použité termíny - výklad 
- Hardware = veškeré zboží, které není v katalogu spol. SPORTISIMO zařazené do kategorie zboží textil 

nebo obuv 

- Artikl = konkrétní zboží definované na úrovni kategorie/typ/název/barva 

- SKU = konkrétní zboží definované na úrovni kategorie/typ/název/barva/velikost, každé SKU má vlastní 

zbožový EAN 

- Homogenní karton = obsahuje pouze 1 SKU  

- Homogenní paleta = obsahuje pouze 1 SKU  

- Mix karton = obsahuje > 1 SKU 

- Mix paleta = obsahuje > 1 SKU 

- TIMESLOT = SW dostupný dodavatelům přes webové rozhraní po předchozí registraci zajištěné 

společností SPORTISIMO, který slouží k rezervaci vykládkových oken v centrálních skladech společnosti 

SPORTISIMO  

- FCL = námořní kontejnerové  zásilky, 20´ nebo 40´kontejnery 

- Prepack = balení kartonu obsahující plný sortiment velikostí zboží od jednoho artiklu v rozsahu 

definovaném spol. SPORTISIMO  

- Crossdock = zboží zabalené do 1 kartonu /palety a určené pro konkrétní prodejnu spol. SPORTISIMO 

- Match kód = interní kód dodavatele  

- SPOTŘEBNÍ MATERIÁL = jiný materiál než zboží např. kartony, obaly, marketingový materiál, apod.  

- MPL = Manažer procesní logistiky  

- SSCC = Serial Shipping Container Code, Pořadové číslo logistické jednotky, nejčastěji kódované ve 

formátu GS1 128. V případě SPORTISIMO je požadován na úrovni kartonů. Výjimkou jsou logistické 

jednotky obsahující nadrozměrné zboží, kdy jednotlivé kartony na paletě obsahují vždy jeden kus zboží.  

- Balíková zásilka = 1 dodávka zboží =1 dodavatel/ 1 dodacím listu v 1 termín = obsažený v max. 5 

balících (tzn. karton, nebo obdobné balení s hmotností do 25 kg/přepravní jednotka)   
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