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ANOTACE 

Pro většinu podniků je složitější dosáhnout zvýšení obratu než snížení nákladů. Každá 

ušetřená koruna v logistických nákladech téměř vždy znamená zvýšení zisku zase o jednu 

korunu. Úkolem předložené bakalářské práce je proto analyzovat nastavený logistický 

systém společnosti Heineken Česká republika, a.s. a najít případnou úsporu dopravních 

nákladů. V první části této práce představím společnost a popíši jednotlivé distribuční toky, 

kde se zaměřím na specifika systému dopravy. V druhé polovině práce se budu věnovat 

zkoumání vybraných podnikových ukazatelů, optimálnímu nastavení toku zboží a 

hodnocení spolupráce dodavatelů dopravních služeb s ohledem na nákladovost tohoto 

procesu. V závěru práce bych tak měla nalézt efektivnější proces přemisťování výrobků, 

které by mělo firmě přinést úsporu logistických nákladů. 

 

Klíčová slova: distribuce, dodavatelé, doprava, dopravce, mýtné, náklady, přemístění 

zboží mezi závody, ukazatele výkonu. 

 

 

 

SUMMARY  

For most companies it is more difficult to achieve some sales increase, rather than decrease 

of the costs. Each crown saved in logistics costs almost always means one crown profit 

increase again. Therefore, the target of my bachelor work is to analyze the existing 

logistical system in Heineken Czech Republic a.s. and find potential savings in 

transportation costs. In the first part the company is introduced and each distributional flow 

is described, where the main focus is on the specifics distribution system. The second part 

is focused on  selected business performance indicators, the optimum setting of flow of 

goods and evaluation of the cooperation with suppliers of transport services with regard to 

the process costs. At the end there should be found a more effective process of products 

handling, which implementation within the company should generate savings in logistics 

costs.  

 

Keywords: distribution, suppliers, transportation, carrier, toll, cost, moving goods between 

bussiness units, performance indicators.  
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1 Úvod 

V každé společnosti vzniká potřeba fyzicky přemísťovat zboží mezi místy, kde se vyrábí a 

kde spotřebovává. Doprava zabezpečuje tento přesun v prostoru a přidává tak výrobku 

hodnotu. Tato přidaná hodnota se nazývá přínos místa. Má i časový přínos, protože určuje, 

jak rychle a spolehlivě se výrobek přesunuje z jednoho místa do jiného. Tato doprava je 

součástí podnikové logistiky, jenž zahrnuje činnosti jako „plánování potřeby, výkonu, času 

a prostoru, jakož i řízení a provádění plánovaných materiálových toků při hledání 

nákladového optima.“ [1] Cílem logistiky je tedy uspokojovat požadavky zákazníků na 

požadované úrovni a současně minimalizovat náklady. Pokud výrobek není k dispozici 

přesně tehdy, kdy je ho zapotřebí, může to mít pro podnik nežádoucí důsledky např. ztráta 

prodejů, nespokojenost zákazníků, výpadek výroby, penále od odběratelů atd. Doprava 

propojuje geograficky oddělené trhy, a pokud výrobky přichází na trh v požadované 

kvalitě, významně ovlivňuje úroveň zákaznického servisu, jenž je jedním ze základních 

kamenů spokojenosti zákazníků. Doprava je vše prostupující a natolik rozšířená, že si 

mnohdy ani neuvědomujeme závažnost jejího vlivu na naše životy. [2]  

 

Jelikož se v tomto oboru pohybuji skoro deset let, rozhodla jsem se, tímto směrem zaměřit 

i tuto svou bakalářskou práci. Věřím, že zjištěná fakta a závěry této práce pomohou nejen 

mně v dalším výkonu mého povolání, ale i společnosti Heineken Česká republika, a.s., u 

které jsem zaměstnaná a jejímu logistickému systému se budu ve své práci věnovat. 

  

Logistice se připisuje klíčový význam, protože podporuje marketingovou koncepci 

podniku. Kvalitně nastavená logistika se stává kapitálem podniku, jelikož efektivním 

využitím místa a času může podnik poskytnout zákazníkovi komplexnější služby, což mu 

dává jistou konkurenční výhodu. Přeprava přímo ovlivňuje kvalitu zákaznického servisu, 

dostupnost zboží i cenu výrobku. Obecně platí, že čím vyšší podíl má doprava na 

nákladech výrobku, tím důležitější je pro podnik její efektivní řízení. Podnik totiž snadněji 

dosáhne větší ziskovosti snížením nákladů než zvýšením tržeb a přepravní náklady 

představují jedny z největších nákladů celé logistiky. Vzhledem k narůstající konkurenci a 

řadě ekonomických faktorů jakými jsou například ceny mýtného, pohonných hmot a mezd, 
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jež ovlivňují cenu služby, je potřeba věnovat dle mého názoru této oblasti stále více 

pozornosti. 

 

Cílem mé práce je proto, na základě zanalyzovaného distribučního toku podniku a 

souvisejících dopravních nákladů, nalézt efektivní proces přinášející podniku úsporu těchto 

nákladů, což by v konečném důsledku mělo přispět k dosažení hlavních logistických a 

vytyčených podnikových cílů. K tomu účelu je potřeba vhodně využít následujících 5 

základních pravidel logistiky: správné položky, na správném místě, ve správnou dobu, ve 

správném stavu a za správných nákladů. 
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2 Charakteristika podniku Heineken Česká republika, a.s. 

Holandská firma Heineken NV (Obrázek 1) jejímiž dopravními toky a náklady se budu 

níže zabývat, je v současnosti třetí největší pivovarnická skupina na světě a evropská 

jednička mezi výrobci piva. Zaměstnává přibližně 56 tisíc lidí ve 125 pivovarech ve více 

než 70 zemích po celém světě. Ve světě produkuje více než 200 mezinárodních, 

regionálních, lokálních a speciálních značek piv. Ročně vyrobí více než 120 milionů 

hektolitrů piva. [11] 

 

 

Obrázek 1 - Logo společnosti Heineken [zdroj: www.heineken.com] 

 

Na českém trhu působí od roku 2003, kdy získala svůj první český pivovar Starobrno. V 

letech 2007 a 2008 následovaly další dva akviziční přírůstky - Královský pivovar 

Krušovice a čtyři pivovary z někdejší společnosti Drinks Union – pivovary Velké Březno, 

Krásné Březno, Louny a Kutná Hora. V letech 2009 a 2010 proběhla integrace všech 

těchto pivovarů a jejich provozů, jejímž výsledkem se stala společnost Heineken Česká 

republika a.s. provozující v současné době 3 pivovary. [11] Před touto plánovanou fůzí 

měly jednotlivé společnosti nejen odlišnou organizační strukturu, ale také rozdílně 

přistupovaly mj. k otázce zabezpečení logistického toku. Toto bylo potřeba „sladit“ a co 

nejvíce přiblížit standardu používanému v ostatních evropských pobočkách. 

 

Heineken Česká republika zajišťuje výrobu a distribuci tradičních českých pivních značek, 

zahraničních značek i četných pivních speciálů. Do jeho portfolia patří značky Starobrno, 

Hostan, Zlatý Bažant, Fríí, Červený Drak, Krušovice, Zlatopramen, Březnák, Louny a 

Dačický, které distribuuje v balení keg (sud), přepravka, PET, karton a  plechovka, jenž 

dodává koncovým zákazníkům přes restaurace a oblastní prodejny, ale také přes sítě 
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velkoobchodů a obchodních řetězců. Tržní podíl společnosti Heineken v ČR je 

momentálně 12,4 % s produkcí 2,4 milionu hektolitrů piva, čímž je třetím největším 

prodejcem piva v České republice. [11] Přesto se i tato společnost potýká se zhoršujícími 

se obchodními výsledky. Situaci na českém pivním trhu ovlivňuje hned několik faktorů. Je 

to především ekonomicky nestabilní situace a také změny v chování spotřebitelů vedoucí k 

poklesu spotřeby piva. Ve snaze zmírnit nepříznivé vlivy ovlivňující tento trh přichází 

společnost například s četnými inovacemi, aby získala nové zákazníky a zvýšila odběry 

těch stávajících, ale především hledá pomocí různých optimalizačních kroků možnosti jak 

snížit svoje náklady. 
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3 Popis a analýza současného procesu distribuce výrobků a jeho 

nákladovost 

Na proces řízení dopravy nelze pohlížet izolovaně, je potřeba vzít v úvahu, že se jedná o 

součást celkové logistiky podniku. Důležitý je systémový přístup, což zjednodušeně 

znamená – analyzovat a pochopit vzájemné vztahy. Abych mohla navrhnout správná 

řešení, musím nejprve zjistit, jak určité dílčí chování ovlivní jiné činnosti. K tomu je 

potřeba mít představu o celkovém fungování jednotlivých procesů. 

3.1 Výrobní závody a distribuční centra společnosti Heineken ČR, a.s. 

Jak jsem již uvedla, firma Heineken ČR, a.s. sdružuje 3 pivovary – výrobní závody (STB, 

KPK a PVB), ve kterých se vaří a stáčí všechny tuzemské značky. Podnik není schopen 

přesně předvídat načasování a přesnou zákaznickou poptávku, a tak aby byl schopen 

vyřídit objednávky během 24 hodin resp. 48 hodin má vytvořenou síť 9 lokálních 

distribučních center (Obrázek 2). Distribuční centra neslouží jen k uskladnění vyrobených 

produktů, ale mají i další úkoly – především zajistit směšování výrobků a rozdělování 

zboží do menších zásilek. V distribučních skladech se výrobky z různých VZ kombinují 

dle zákaznických objednávek do jednotlivých dodávek. Ty se poté expedují zákazníkům, 

buď jako celovozové zásilky dalším zprostředkovatelům (velkoobchody a NNŘ) v rámci 

celé ČR nebo jako zásilky malého objemu koncovým zákazníkům v oblasti působnosti 

daného distribučního centra. Z logistického hlediska je vhodné skladovat zboží poblíž 

místa následné spotřeby nebo místa další přepravy. Z toho důvodu je většina produkce 

daného pivovaru převážena do územně nejbližšího DC. Tato největší a nejdůležitější DC - 

Brno, Červený Újezd a Ústí nad Labem zajišťují největší podíl dopravy. Menší DC - 

Louny, Turnov, Hradec Králové, Olomouc, Kunovice a Těšetice se zabývají především 

dodáním zboží koncovým zákazníkům. Součástí distribučních center jsou i dopravní 

dispečinky, které zajišťují veškerou dopravu ve společnosti.  
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Legenda: zelená – výrobní závody (pivovary), modrá – velká DC, červená – malá DC 

Obrázek 2 - Mapa rozmístění VZ a DC v HEI [zdroj: www.google.mapy.cz + vlastní zpracování]  

Pokud se firma zaměřuje na více segmentů trhu tak jako v případě společnosti Heineken, 

musí vytvořit několik distribučních kanálů a ty řídit s ohledem na jednotlivé odlišnosti 

každého z nich. Dopravu ve společnosti lze rozdělit do 4 základních distribučních toků 

(Obrázek 3): 

 Vnitropodniková doprava – jedná se o přesuny zboží a obalů mezi výrobními závody a 

distribučními centry, případně mezi jednotlivými DC, 

 Primární doprava - celovozové přepravy do/z velkoskladů a centrálních skladů 

nadnárodních řetězců,  

 Sekundární doprava – rozvozy sdružených objednávek do/z lokálních prodejen 

nadnárodních řetězců, restaurací a prodejen, 

 Exportní doprava – celokamionové přepravy z výrobních závodů do centrálních skladů 

zahraničních zákazníků (především v Německu). 
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Obrázek 3 - Schéma dopravních toků ve společnosti HEI [zdroj: vlastní zpracování] 

Mezi organizací dopravy v rámci podniku a směrem ven z podniku existují 2 hlavní 

rozdíly: 

1. Dopravu z podniku k zákazníkovi ovlivňuje tržní poptávka, která bývá značně 

proměnlivá (naopak potřeba dopravy mezi VZ a DC vzniká převážně na základě 

plánu výroby, což bývá stabilnější a lépe předvídatelné).  

2. Vnitřní logistika je charakteristická převážně celovozovou přepravou zboží 

z důvodu přesunu celých výrobních dávek, z čehož se odvíjí rozdílný způsob 

manipulace a plánování. 

3.2 Vnitropodniková doprava  

Každý pivovar produkuje určitou část výrobního sortimentu a jednotlivé položky jsou 

následně převáženy celovozovými zásilkami z VZ do DC. Přepravu hotových výrobků 

z pivovarů zajišťují dispečinky 3 hlavních územně nejbližších DC na základě požadavků 

jednotlivých skladů. Zpět do výrobních závodů se poté přepravují vratné obaly nebo 

reklamované zboží. Přesuny výrobků jsou plánovány pokud možno po ucelených paletách 

a v maximální možné míře tak, aby byla využita plná kapacita vozidla (Tabulka 1). Ve 

společnosti Heineken se k přepravě výrobků využívají základní paletové moduly – EURO 

palety s rozměrem 800 x 1200 x 170 mm. Manipulace s celými paletami značně usnadňuje 

a zrychluje nakládku a vykládku, což má také vliv na konečnou cenu přepravy. 

VZ Starobrno Velkosklady, centrální sklady NNŘ

DC Brno

DC Červený Újezd

DC Ústí nad Labem

VZ Krušovice

Lokální řetězce, obchody a restaurace

DC Olomouc

DC Kunovice

DC Těšetice

DC Louny

DC Turnov

DC Hradec Králové

VZ Velké Březno

Exportní doprava

Vnitropodniková doprava

Primární distribuce

Sekundární distribuce

doprava v režii dodavatele
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Tabulka 1 - Specifikace celopalet [zdroj: vlastní zpracování]  

 

 

Zavedením standardu paletizace se přizpůsobily i rozměry ložných ploch nákladních 

vozidel, aby umožňovaly co nejracionálnější využití prostor vozidla. Maximální rozměry a 

celkové hmotnosti dopravních prostředků jsou omezeny předpisem č. 341/2002 Sb. [8] 

Vzhledem k převládajícímu využití EURO palet je možno na šířku vozidla umístit buď 2 

palety po délce nebo 3 palety na šířku. U soupravy tahač + návěs, je předpisem dovoleno 

dosáhnout maximální délky jízdní soupravy 16,5 m a šířky 2,55 m. Nejčastěji se využívají 

návěsy délky 13,6 m a šíře 2,48 m, kde lze na jeden návěs naložit 33 resp. 34 ložných 

EURO palet (Obrázek 4). U jízdních souprav 1 motorové vozidlo + 1 přívěs je maximální 

Druh zboží

Hmotnost 

ložné palety 

[Kg]

Počet jednotek 

na paletovém 

místě [Ks]

Počet 

hektolitrů na 

paletovém místě 

[Hl]

Prázdné obaly – keg 200 resp. 164 18 resp. 12 0

Prázdné obaly - přepravka 460 40 0

18 resp. 12

PET 1,5 l nebo 2 l    598 64 resp. 48 5,7 resp. 5,8

Plechovky                956 63 7,5

Keg 30 l nebo 50 l   5,4 resp. 6

Přepravka                  840 40 4

Kartony                   700 85 3,15

784
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délka celé soupravy povolena do 18,75 m. Používané soupravy mají nejčastěji délku 15,6 

m a šíři 2,48 m, což představuje kapacitu 36 ložných EURO palet (Obrázek 5). V našem 

případě je však z důvodu charakteru přepravovaného zboží potřeba sledovat spíše využití 

maximální užitné hmotnosti vozidla před ložnou plochou. 

 

Obrázek 4 – Tahač s návěsem [zdroj: www.stebal.cz] 

 

  

Obrázek 5 - Souprava motorového vozidla a přívěsu [zdroj: www.stebal.cz] 

Společnost Heineken vyznává filosofii, že by se firma měla věnovat činnostem, které 

přímo souvisí s jejím hlavním předmětem podnikání, ve kterých může uplatnit svoje know-

how. Provozování dopravy pro ni není klíčová činnost. Navíc by nemohla správně 

konkurovat specializovaným dopravcům, proto si na tuto službu najímá externí dopravce 

tzn. využívá outsourcing. „Činnost prováděná specializovaným externím poskytovatelem 

pro větší počet partnerů vychází zpravidla levněji a to hlavně kvůli fixním nákladům. Je 

lépe soustředit se na hlavní činnost, na to, co je silnou stránkou podniku, na co podnik 

může efektivně vynaložit vlastní zdroje.“ [6] Z toho důvodu provádí přepravu výrobků pro 
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společnost Heineken pouze smluvní dopravci zavedeni v jejím informačním systému. 

Vnitropodnikovou a primární dopravu zajišťuje 20 dopravních firem, rozvozy zboží 

k zákazníkům pak 68 menších oblastních dopravců.  

3.3 Primární doprava 

Primární vozové zásilky pro velkosklady a centrální sklady nadnárodních řetězců se 

zpravidla nakládají na jednom maximálně dvou místech a vykládají taktéž převážně na 

jedné nebo dvou adresách vykládky. Plánování a organizaci závozů tohoto typu 

objednávek zajišťují stejně jako vnitropodnikovou přepravu dispečinky třech největších 

DC (Červený Újezd, Brno a Ústí nad Labem) dle disponibility objednaného zboží. Jedná se 

především o přepravu jednodruhových celopaletových objednávek. Objem primárních 

přeprav v posledních letech narůstá, což je způsobeno změnou ve spotřebním chování 

zákazníků, protože dochází ke snížení spotřeby sudového piva v restauracích a naopak 

zvýšenému objemu prodeje lahvového a PET piva přes síť nadnárodních řetězců. Problém, 

se kterým se potýkají přepravci specializující se na segment přepravy nápojů, typický 

obzvlášť pro tento distribuční kanál, je nerovnoměrná poptávka a sezónnost. Přepravce řeší 

úskalí, jak zvládnout krátkodobé nápory dodávek v období smluvených prodejních akcí 

nadnárodních řetězců, či v době zvýšené poptávky po nápojích (období teplých měsíců 

nebo svátků) se zachováním přiměřeně nízkých nákladů. V potravinářském průmyslu jsou 

běžné situace, kdy vznikne potřeba přepravit např. 80 celokamionových objednávek do 

druhého dne a další den je objem přepravy téměř nulový. Firma Heineken objednává 

přepravu primárních objednávek u stejné skupiny smluvních dopravců jako v případě 

vnitropodnikové dopravy. Zajistit výkyv v poptávce po vozidlech stávající kapacitou 

dopravců a jejich dopravních prostředků bývá složité. Společnost však vyžaduje zajištění 

přepravy svými stabilními prověřenými dodavateli, kteří znají nastavený proces přepravy a 

jeho specifika. V případě objednání vozidel z volného trhu nebo například od místních 

soukromých dopravců by většinou pro společnost znamenalo, že dopravci bude muset 

uhradit i vzniklé náklady na zpáteční jízdu, což ale značně prodražuje cenu dopravy a ta se 

tak stává neefektivní. Častým úskalím bývá také zajištění zpětné logistiky. Dopravní 

náklady za přesun vratných obalů nebo reklamací od zákazníků zpět do VZ nebo DC 

mohou dosahovat až několikanásobku nákladů na přesun stejného objemu produktu 

směrem k zákazníkovi. Pokud zákazník vyžaduje odvoz obalů nebo vratky v menším nebo 
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větším množství, než je kapacita dopravního prostředku nebo jiném čase než probíhá závoz 

zboží, tato zpětná doprava se značně prodražuje.  

3.4 Sekundární doprava 

Jedná se o přepravu kusových zásilek, které se sdružují na jednotlivá vozidla a společně se 

přepravují do oblastí dodání, kde se rozváží jednotlivým příjemcům. Rozvoz tohoto typu 

zásilek ovlivňuje především geografické rozložení zákazníků, velikost zásilek, časové 

dispozice příjmu zákazníkem, místní podmínky pro provoz vozidel a specifika manipulace 

se zásilkami v jednotlivých objektech vykládky. Díky charakteru zboží a trhu jsou zde 

kladeny vysoké požadavky na dopravu, což obnáší: krátké a spolehlivé doby přepravy, 

sofistikovanou komunikaci přímo se zákazníky, speciálně navržené dopravní prostředky, 

které usnadní manipulaci se zbožím a použití stabilních dopravců znalých zboží, způsobu 

manipulace, dokladů a celého systému. Zboží se zde přepravuje převážně volně ložené a na 

kratší vzdálenosti. Největší důraz je v tomto distribučním kanálu kladen na vhodnou volbu 

dopravního prostředku a na optimální sestavení plánu závozů. Dispečer DC dle skladby 

jednotlivých objednávek a zákaznických specifikací vybere vhodná vozidla od smluvních 

dopravců a sestaví nejoptimálnější trasu s ohledem na požadavky zákazníků, dopravní 

náklady (např. počet ujetých kilometrů, hmotnostní a časové využití vozidla), případně 

zákonné podmínky (např. AETR – stanovené limity z hlediska maximálních dob řízení 

vozidla). K dosažení vyšší efektivity v sestavení plánu trasy slouží dispečinkům plánovací 

software - program Plantour, který firma začala používat v polovině roku 2013.  

3.5 Doprava ve společnosti a její hodnotící ukazatele  

Možností jak přepravovat výrobky je celá řada: po silnici, železnici, vodě nebo letecky 

(Obrázek 6) a (Obrázek 7). 
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Obrázek 6 – Způsoby dopravy [zdroj: www.pivovar-policka.cz] 

Firma však v současné chvíli využívá v rámci vnitrostátní přepravy svých výrobků pouze 

nákladní silniční dopravu. Použití silniční dopravy sice nemusí znamenat nejnižší náklady, 

ale je podstatně rychlejší než případné levnější varianty, což je v našem případě potřeba 

pro snížení dob cyklu vyřízení objednávky a zlepšení úrovně zákaznického servisu. 

Nespornou výhodou toho způsobu převozu zboží z místa na místo je libovolná kombinace 

původního místa nakládky a místa určení, pružnost (hustota silniční sítě a univerzálnost) a 

menší pravděpodobnost poškození či ztrát zboží během přepravy. V porovnání s jinými 

druhy dopravy poskytuje nejširší pokrytí trhu, čímž lépe a operativněji reaguje na 

požadavky zákazníků. 

 

Obrázek 7 - Způsob přepravy zboží [zdroj: www.saruman.cz] 

http://www.pivovar-policka.cz/
http://www.saruman.cz/
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I přesto, že firma nezabezpečuje dopravu vlastními dopravními prostředky, nezbavuje se 

odpovědnosti za sledování nejrůznějších ukazatelů efektivity dopravy. Výkazy, ze kterých 

by měla při hodnocení a následném rozhodování o nastaveném logistickém procesu 

vycházet, jsou hlavně:  

 celkové dopravní náklady,  

 produktivita vozidel,  

 využitelnost vozidel,  

 počet přijatých a zpracovaných požadavků,  

 podíl vrácených dodávek,  

 procento včasných dodávek,  

 porovnání jednotlivých skutečných provozních nákladů s plánovaným rozpočtem,  

 porovnání skutečných realizovaných přeprav s počtem plánovaných,  

 počet reklamací zákazníků na poskytované služby. [2] 

Tyto údaje by měl podnik využít pro svou finanční analýzu. „Finanční analýza poskytuje 

důležité podněty: 

- pro běžné řízení podniku ve všech oblastech, 

- pro plánování, které můžeme chápat jako přípravu podkladů pro firemní 

rozhodování. Výsledkem plánování jsou totiž v podstatné míře data, která 

v kvantitativní podobě vyjadřují, jak budou nasazeny jednotlivé prostředky firmy, 

aby bylo dosaženo plánovaných cílů, 

- nástroje finanční analýzy dále slouží ke kontrole dosažených výsledků. 

Podle přístupu k informacím a podle konkrétní znalosti firmy se liší i možnosti finanční 

analýzy. Vnější uživatelé jsou ve většině případů odkázáni na účetní výkazy.“[1] Jelikož je 

každý podnik jiný, nelze jejich výsledky mezi sebou porovnávat. Při své práci budu tedy 

nejvíce vycházet z nejrůznějších podnikových poměrových ukazatelů, jejichž základní 

výhodou je možnost srovnávat. “Další výhodou je schopnost ukazatelů upozorňovat na 

případné problémy firmy. Některé finanční potíže jsou totiž doprovázeny 

charakteristickými změnami některých ukazatelů. Takže na základě analýzy ukazatelů lze 
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vyslovovat jednodušší závěry o postavení a běhu firmy. Je však nutné se vyrovnat s těmito 

skutečnostmi: 

- neexistují univerzálně použitelné „optimální“ hodnoty poměrových ukazatelů 

ani jednou provždy „doporučené“ intervaly jejich hodnot, 

- k ohodnocení hospodářské a finanční situace podniku nikdy nestačí jediný 

poměrový ukazatel (např. rentabilita nebo Altmanův index), 

- ne u všech ukazatelů se dá předpokládat přímá úměra mezi čitatelem a 

jmenovatelem, což ztěžuje jejich vyhodnocování.“[3]  

Bez přesných a včasných informací o podnikových nákladech je nemožné provést 

jakoukoliv analýzu výkonu, odhalit možné neefektivity, navrhnout možná řešení a 

následně lépe řídit tyto náklady. Skutečné výkony je vhodné porovnat s plánovanými, které 

většinou vychází z minulých období a pokud se výsledek liší, je nutné položit si otázku, 

zda má tento rozdíl zásadní vliv na konečné výsledky podniku a zda je potřeba hledat a 

poté aplikovat následná opatření. Je tedy přínosné sledovat náklady a výkony podle 

jednotlivých dílčích činností, což podniku umožní získat cenné poznatky o chování 

různých procesů a poté identifikovat oblasti, kterými je třeba se zabývat. Jen pokud podnik 

správně sleduje, měří a vykazuje svoje výkony, může najít rezervy, které lze následně 

zlepšovat. [2] 

„Ukazatelů finanční analýzy je velké množství. Cílem analýzy by však neměla být 

nepřehledná záplava čísel, nýbrž pomocí několika vhodně zvolených ukazatelů zaměření se 

na určitou problematickou oblast či odhalení blížících se ekonomických či finančních 

problémů firmy.“ [1] 

Základní dopravní ukazatele v podniku je vhodné rozdělit do 2 skupin:  

1) úroveň poskytovaného servisu (tj. včasnost dodávky, rychlost reakce v naléhavých 

případech, variabilita dodacích dob, odezva na dotazy zákazníků atd.), které mně i 

podniku pomůžou udělat si přehled o kvalitě dodavatelů, 

2) vlastní dopravní ukazatele (tj. průměrná přepravní vzdálenost, která například 

společnosti pomůže vyhodnotit nejoptimálnější místo expedice výrobku, náklady 

v Kč na ujetý kilometr nebo jednotku výkonu, využívání placených úseků, 

produktivního času, prázdných zpětných jízd nebo kapacity dopravních prostředků, 
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což je poměr užitečné hmotnosti tzn. maximální hmotnost nákladu, pro jehož 

přepravu je vozidlo určeno a hmotnosti přepravovaných zásilek). 

Souhrnným ukazatelem je pak porovnání skutečných spotřebovaných nákladů 

s plánovanými, stanovenými na počátku období (Obrázek 8). 

 
 

Obrázek 8 - Porovnání dopravních nákladů [zdroj: podnikový systém LETRA] 

Základním porovnáním celkových dopravních nákladů jsem zjistila, že společnost 

Heineken v roce 2013 plánované dopravní náklady nepřekročila. Dalším krokem bylo 

udělat si představu o situaci přímo v jednotlivých distribučních tocích. Graf členění 

nákladů v jednotlivých typech dopravy (Obrázek 8) mi ukázal, že zatím co plánované 

náklady na primární a sekundární dopravu v roce 2013 překročeny nebyly, na 

vnitropodnikovou dopravu podnik vynaložil oproti plánu o 1 152 286 Kč více. Navíc 

manipulace v rámci přemisťování hotových výrobků mezi výrobními závody a sklady 

podniku vyvolává náklady, jež nedodávají výrobkům žádnou přidanou hodnotu. Jelikož 

podnik utratí za tento typ dopravy pětinu svých celkových dopravních nákladů, měl by jim 

věnovat zvláštní pozornost a snažit se je minimalizovat. Z výše popsaných důvodů jsem se 

tedy rozhodla se dále ve své práci zaměřit především na oblast vnitropodnikové dopravy.  
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4 Optimalizace řešení – nástroje ke zlepšení efektivity procesu a 

čerpání nákladů  

„Ten, kdo je optimista, řekne, že láhev je z poloviny plná. Ten, kdo je pesimista, řekne, že 

láhev je z poloviny prázdná. Ten, kdo je reengineering, řekne, že láhev je dvakrát tak velká, 

než je potřeba.“ [2] „Reengineering je proces, který se zaměřuje na rychlé provedení 

zásadních změn. Lze jej definovat jako zásadní změnu myšlení a radikální přebudování 

obchodních procesů, jeho cílem je dosažení významných zlepšení v hlavních současných 

ukazatelích výkonu podniku, jako jsou náklady, úroveň servisu a rychlost servisu.“[4]  

„Koncepce celkových nákladů je klíčem k efektivnímu řízení logistického procesu. Podnik 

by se v tomto smyslu neměl zaměřovat na jednotlivé izolované činnosti, ale měl by se 

pokoušet redukovat celkové náklady logistických činností. Snížením nákladů v jedné 

oblasti, například přepravy, může vyvolat zvýšení nákladů na udržování zásob, a to 

z důvodu pokrytí delší doby přepravy nebo zajištění se z důvodu nespolehlivosti 

přepravy.“[2] Kvalita a rychlost dopravy velkou měrou ovlivňuje velikost zásob v 

podniku. Je tedy nutné spolupracovat s velmi kvalitními dopravci. V případě, že by byli 

schopni např. přepravovat zboží z výrobních závodů do distribučních center v režimu just 

in time
1
, mohl by podnik významně snížit svoje pojistné zásoby a vázal by v nich tak 

mnohem méně peněžních prostředků. 

 

Proces vedoucí k rozhodnutí o jakékoliv změně ať už druhu dopravy, dopravce nebo 

pracovního postupu, má následující čtyři samostatné fáze: 

 Rozpoznání problému – úvodní stádium procesu rozhodování, např. zjištěné 

odchylky mezi plánovanými a skutečnými výsledky výkonových ukazatelů,  

 Proces zkoumání možností – posouzení různých zdrojů informací, 

 Proces volby – výběr jedné alternativy, která nejlépe vyhovuje požadavkům za 

přijatelných nákladů, 

 Následné vyhodnocení – v momentě, kdy je zvolena vhodná varianta, je potřeba 

stanovit hodnotící postupy, podle kterých se bude určovat úroveň výkonu. [2] 

                                                
1
 Just in time – doslova „právě v čas“ je filozofie řízení zásob, kdy se produkty dodávají v okamžiku, kdy 

jsou zapotřebí [2] 
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Porovnáním plánovaných dopravních nákladů se skutečnými (Obrázek 8), jsem problém 

identifikovala u přemisťování hotových výrobků a obalů mezi jednotlivými VZ a DC. 

Dalším krokem bylo tedy zjistit, jak se vyvíjely jednotlivé dopravní ukazatele a porovnat je 

s minulým obdobím, což by mi mělo pomoci rozpoznat neefektivní části nastaveného 

logistického systému (Tabulka 2) a (Tabulka 3). 
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Tabulka 2 - Sledované dopravní ukazatele rok 2013 [zdroj: podnikový systém LETRA]  

 

 
 

Tabulka 3 - Sledované dopravní ukazatele rok 2012 [zdroj: podnikový systém LETRA]  

Počet 

realizovaných 

přeprav [Ks]

Součet 

užitných 

hmotností 

vozidel [T]

Součet 

skutečně 

přepravených 

tun [T]

Součet ujetých 

kilometrů [Km]

Součet 

přepravených 

hektolitrů [Hl]

Celkové dopravní 

náklady [Kč]

Náklady na 

manipulaci 

se zbožím 

[Kč]

Náklady 

stojné [Kč]

Náklady na 

ujetý km 

[Kč]

Náklady na 

mýtné [Kč]
ø Kč/hl ø Kč/jízdu ø Km/jízdu ø  Kč/km ø HL/jízdu ø T/jízdu

využití 

užitné 

hmotnosti 

vozidla [%]

10 071  241 704  194 668  1 036 605  1 487 505  50 175 754   -     -     -     -     33,73  4 982,20  103   48,40  147,70  19,33  80,54  

Počet 

realizovaných 

přeprav [Ks]

Součet 

užitných 

hmotností 

vozidel [T]

Součet 

skutečně 

přepravených 

tun [T]

Součet ujetých 

kilometrů [Km]

Součet 

přepravených 

hektolitrů [Hl]

Celkové dopravní 

náklady [Kč]

Náklady na 

manipulaci 

se zbožím 

[Kč]

Náklady 

stojné [Kč]

Náklady na 

ujetý km 

[Kč]

Náklady na 

mýtné [Kč]
ø Kč/hl ø Kč/jízdu ø Km/jízdu ø  Kč/km ø HL/jízdu ø T/jízdu

využití 

užitné 

hmotnosti 

vozidla [%]

13 153  315 684  260 195  1 657 340  1 619 538  59 425 607   -     -     -     -     36,69  4 517,86  126   35,86  123,13  19,78  82,42  
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Z uvedených výkonových ukazatelů vyplynulo, že firma Heineken v roce 2013 přemístila 

mezi svými závody oproti loňskému roku sice více hektolitrů jednou jízdou, ale klesla jí 

využitelnost užitné hmotnosti vozidel. Tento jev je zřejmě způsoben změnou 

přemisťovaného sortimentu výrobků. Ze sledovaných ukazatelů dále vyplynulo, že se 

změnil i poměr ujetých kilometrů na jednu jízdu, tzn. že společnost přemisťuje svoje 

výrobky na kratší vzdálenosti, což jí ale překvapivě nepřineslo úsporu nákladů. Tento fakt 

signalizuje, že v průběhu roku 2013 mohlo dojít k navýšení ceny poskytovaných 

dopravních služeb. Při hledání způsobů, jak docílit nižších celkových nákladů za dopravní 

služby, se lze tak tedy vydat buď cestou hledání „levnějšího“ dodavatele nebo eliminací 

neefektivních částí dopravního procesu.  

 

Rozhodla jsem se v prvé řadě najít neefektivní části distribučního toku a vyjít 

z následujícího poznatku: „Náklady na přesun produktu zpět určitým logistickým řetězcem 

mohou dosahovat až devítinásobku nákladů na přesun stejného produktu od výrobce 

směrem k zákazníkovi. Vrácení zboží je složitý proces, protože se většinou jedná o 

manipulaci s malým množstvím zboží směrem zpět od zákazníka, zatímco podnik je zvyklý 

manipulovat s velkým objemem zboží směrem k zákazníkovi.“[2] Distribuční centra jsou 

v přeneseném slova smyslu interním zákazníkem výrobních závodů, proto jsem aplikovala 

tento poznatek i na zkoumanou vnitropodnikovou dopravu a zjišťovala, zda podnik 

netransportuje zboží zpět logistickým řetězcem (Tabulka 4). 
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Tabulka 4 - Počet přemístěných hektolitrů mezi závody v roce 2013 [zdroj: vlastní zpracování + podnikový systém LETRA]   

 

KPK STB PVB DC BR DC TĚ DC KU DC OL DC HK DC TU DC UL DC LN DC ČU

KPK 44 684    3 871    11 077  3 378    14 399  7 360    27 925    20 753  156 130  289 728        

STB 455 902  77 745  24 515  14 944  19 646  13 525  56 526    9 852    192 243  876 838        

PVB 17 623    1 476    4 476    482       4 743    2 236    138 510  28 452  21 954    224 094        

DC BR 1 449    981     3 968    6 532    5 188    664       741       2 250      14 680    36 453          34 023         2 430           

DC TĚ 47        238     2 725      3 010            2 725           285              

DC KU 67        113     466        1          71        15          38          771              591              180              

DC OL 63        99       276        71        0            509              347              162              

DC HK 136       21       33          25        1            218        433              276              157              

DC TU 188       117     1       91          13        172        433        1 015            709              305              

DC UL 401       114     242   2 136      8          40        4          179       1 656    1 674    3 347      9 800            9 043           757              

DC LN 1 077    368     42     273        1          772        2 294      4 827            3 339           1 487           

DC ČU 3 947    120     6 122      84        918       707       4 303    5 810    13 099    4 919    40 029          35 962         4 066           

Celkem 23 455  2 324  285   530 330  87 153  47 630  24 774  43 946  31 353  239 268  65 650  391 337  1 487 505     87 016         9 830           

5,8% 0,7%

Celkem 

přemístěné HL 

z DC do VZ  v 

roce 2013

Podíl přemístěných hektolitrů s vícenásobnou dopravou [%]

Ze 

Závodu

Do Závodu [HL] Celkem 

přemístěné HL 

v roce 2013

Celkem 

přemístěné HL 

mezi DC v roce 

2013
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Z Tabulka 4 vyplývá, že dochází k situacím, kdy nejsou veškeré přepravy realizovány 

pouze z výrobních závodů do distribučních center a dále k zákazníkovi, ale vyskytují se i 

případy přesunu výrobků mezi jednotlivými distribučními centry a také z distribučních 

center zpět do výrobních závodů. Tento nežádoucí jev má za následek vícenáklady na 

přepravu i vícenásobnou manipulaci se zbožím v závodech. V případě přeprav 

z distribučních center zpět do pivovarů se jedná o pohyb reklamovaného zboží, což lze 

eliminovat pouze zlepšením výrobního procesu, jenž útvar logistiky nemůže ovlivnit. 

Hodnota zpětně převezených hektolitrů z DC do VZ je v porovnání k celkovému objemu 

převážených hektolitrů piva zanedbatelná, proto se tímto faktem nebudu dále zabývat. 

Přemisťováním zboží mezi jednotlivými distribučními centry, by se ale dle mého názoru 

podnik zabývat měl. Eliminace druhotně manipulovaných a převážených výrobků by jistou 

úsporu nákladů mohla přinést. Největší měrou na vícenásobně manipulovaných 

hektolitrech se podílejí 3 největší distribuční centra, která jsou územně nejblíže výrobním 

závodům. Z Tabulka 5 vyplynulo, že právě tato 3 distribuční centra překročila svoje 

plánované dopravní náklady na vnitropodnikové přesuny výrobků nejvíce. 

Tabulka 5 - Porovnání plánovaných a skutečných dopravních nákladů vnitropodnikové dopravy [zdroj: 

managerské účetnictví HEI] 

 

Distribuční cesta
Skutečné náklady 

r2013 [Kč]

Plánované náklady 

r2013 [Kč]

Rozdíl mezi plánem 

a skutečností [Kč]

Skutečné náklady 

r2012 [Kč]

Převoz do DC Brno 12 223 701        11 539 426        684 275              14 674 379         

Převoz do DC Těšetice 1 646 922          2 160 000          513 079 -             2 303 353           

Převoz do DC Kunovice 1 476 548          2 060 000          583 452 -             2 047 929           

Převoz do DC Olomouc 783 908             1 130 000          346 092 -             1 106 394           

Převoz do DC Hradec Králové 1 362 651          1 890 000          527 349 -             1 853 455           

Převoz do DC Turnov 1 146 536          1 113 000          33 536                1 308 008           

Převoz do DC Ústí 8 005 375          7 868 000          137 375              8 754 772           

Převoz do DC Louny 1 378 612          1 575 000          196 388 -             1 835 403           

Převoz do DC Červený Újezd 12 536 407        9 988 817          2 547 590           13 920 372         

Převoz do pivovaru Brno 3 649 279          3 535 000          114 279              3 624 844           

Převoz do pivovaru Krušovice 4 370 700          4 270 000          100 700              5 490 665           

Převoz do pivovaru Velké Březno 1 595 115          1 894 225          299 110 -             2 506 033           

Souhrn 50 175 754        49 023 468        1 152 286           59 425 607         . . .
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Tato skutečnost mě vede k závěru, že dochází k špatnému řízení objemu zásob 

přepravovaných z výrobních závodů do skladů. Pokud vyjdu z poznatku, že 1 přemístěný 

hektolitr piva uvnitř podniku stojí firmu průměrně 33,73 Kč, vynásobením druhotně 

přemístěného objemu piva (v našem případě 87 016 hektolitrů piva za rok 2013), by 

zlepšením plánování rozmístění zásob, společnost mohla uspořit až 2 935 049,68 Kč 

ročně. 

4.1 Využití dopravních prostředků 

„Z množiny hodnocených dopravních prostředků mají při přepravách vozových zásilek 

největší přednost ty, jejich užitečné zatížení a objem ložného prostoru umožňují přepravit 

zásilku jednou jízdou. Zvolit dopravní prostředek nižšího užitečného zatížení znamená, že 

zásilku nelze přepravit jednou jízdou; volba dopravního prostředku vyšší užitečné 

hmotnosti znamená, že se hmotnost vozidla nevyužije efektivně. Volba nejvhodnějšího 

dopravního prostředku pro jednotlivé fáze technologického procesu přepravy zásilek je 

významným faktorem ekonomické efektivnosti celého přepravního procesu a je jedním 

z rozhodujících příspěvků silniční dopravy v logistice.“ [1] Zda jsou pro přepravu výrobků 

vhodně voleny správné dopravní prostředky by mi měl odhalit ukazatel využitelnosti 

kapacity dopravních prostředků (Obrázek 9). 

Obrázek 9 - Využitelnost vozidel vnitropodnikové dopravy [zdroj: podnikový systém LETRA]  

 



Pavlína Kalinová 

Analýza nákladovosti v oblasti dopravy ve vybrané společnosti  

2014  23 

Z dostupného grafu jsem zjistila, že hodnota sledovaného ukazatele oproti minulým 

obdobím klesla, z čehož lze odvodit, že nejsou optimálně využívány stávající dopravní 

prostředky nebo začaly být najímány neadekvátní nebo ukazatel ovlivnila změna 

transportovaného sortimentu. Pro přesun hotových výrobků z VZ do jednotlivých DC se ve 

společnosti nyní standardně používají návěsy s užitečnou hmotností 24 t a ložnou 

kapacitou 33 ložných palet, což díky charakteru převážených výrobků představuje naložení 

30 paletových míst nejčastěji převáženého zboží v přepravkách a keg. Plocha návěsu není 

využita na 100 % ložné kapacity vozidla z důvodu zákonného omezení celkové okamžité 

hmotnosti vozidla. Společnost by mohla začít využívat k přepravě svých výrobků místo 

tahačů s návěsy o užitečné hmotnosti 24 t, jízdní soupravy s užitečnou hmotností 26 t. Tím 

by zvýšila množství přepraveného zboží na 1 vozidle a snížila počet realizovaných 

přeprav. Vydělením skutečně přemístěných kg zboží v roce 2013 nově zvolenou užitečnou 

hmotností jsem došla k výsledku, že lze snížit počet realizovaných přeprav až o 775 jízd. 

Pokud tento počet jízd vynásobím zjištěnou průměrnou cenou za 1 přepravu (4 982 

Kč/jízda), dostanu výslednou úsporu až 3 859 673 Kč/rok (Tabulka 6). 

Tabulka 6 – Propočet dopravních nákladů vlivem změny dopravních prostředků (zdroj: vlastní zpracování + 

podnikový systém LETRA) 

 

Firma se ovšem musí v první řadě zaměřit na efektivnější využití kapacity dopravních 

prostředků a následně ve spolupráci se svými dopravci volit pro dopravu svých výrobků 

vhodnější vozidla. Současní dodavatelé dopravních služeb však podobným navrhovaným 

typem dopravních prostředků v potřebném množství nedisponují (Tabulka 7). 

Přemisťované obchodní balení Přepravky Plechovky Kegy Kartony PET  Celkový součet 

Počet Hl/1 ložná paleta [Hl] 4,0               7,5                   6,0                  3,2             5,8               

Počet KG/1 ložná paleta [Kg] 800              956                  784                 700            598              

Počet přemístěných HL z VZ do DC [Ks] 412 945       40 030             655 413          16 349       433 093       1 557 832         

Počet přemístěných ložných palet [Ks] 103 236       5 337               109 236          5 190         108 273       331 273            

Počet přemístěných Kg [Kg] 82 589 064  5 102 553        85 640 645     3 633 167  64 747 457  241 712 885     

Počet přeprav zboží vozidly s užitečnou tonáží 24 t [Ks] 10 071              

Počet přeprav zboží vozidly s užitečnou tonáží 26 t [Ks] 9 297                

Rozdíl počtu přeprav po změně vozidel [Ks] 775 -                  

Celkové náklady na vnitropodnikovou dopravu 2013 [Kč] 50 175 754       

Průměrné dopravní náklady na 1 vozidlo 24 t [Kč] 4 982                

Úspora dopravních nákladů při změně vozidla [Kč] 3 859 673 -        
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Tabulka 7 - Přehled používaných dopravců a poskytovaných vozidel ve společnosti Heineken [zdroj: 

podnikový systém LETRA]  

 

4.2 Mýtné 

Jedním z prvních logických kroků této dopravní analýzy by mělo být posouzení vývoje 

jednotlivých složek, z nichž je tvořena konečná cena dopravy - porovnání plánované a 

skutečné hodnoty. Tento přehled by mně mohl identifikovat problémové oblasti, které 

bych následně podrobila důslednějšímu rozboru. Tyto údaje ovšem nejsou v podniku 

dostupné. Společnost uhrazené náklady na vnitropodnikovou přepravu eviduje hromadně 

na jednom analytickém účtu. Manažerské účetní výkazy by neměly sdružovat logistické 

náklady na souhrnném účtu, ale rozdělovat je dle funkčnosti. Z účetních výkazů tedy nelze 

jednoznačně identifikovat, jaké náklady jsou spojené například s manipulací se zbožím, 

čekací dobou, mýtným atd. Ze získaných materiálů jsem však zjistila, že dopravci 

společnosti Heineken používají v největší míře vozidla kategorie EURO III a EURO IV. 

8 500        10 000  12 000  15 000  16 000  24 000    26 000    30 000   

ANEXIA s.r.o. 24           24                   

Dušan Dvořák 1           1                     

FRAMALU Krušovice s.r.o. 7             7                     

František Fidlmann 2             2                     

J. Coufalík s.r.o. 2             2                     

Jaromír Coufalík 6             6                     

Jiří Dostál 1             1                     

Karel Pavlásek 1               1                     

Kratochvíl Jiří - autodoprava 1               1                     

Kuželová Jana 2               2           1             5                     

LB TRANS,s.r.o. 1           5             6                     

Martin Fidlmann 1             1                     

MOSS logistics s. r. o. 2             2                     

RTR - TRANSPORT A LOGISTIKA s.r.o. 12           12                   

SKOUPÝ PETR 1           3             4                     

Stanislav Hnilica 8             8                     

SUCHÝ ROSTISLAV 1           1                     

ŠTENCEL TRANSPORT s.r.o. 8             8                     

Tyna Star s.r.o. 1           6             1            8                     

ZOŠI TRANS, s.r.o. 8             8                     

Celkový součet 4               3           1           2           1           95           1             1            108                 

Počet poskytovaných vozidel s užitnou tonáží [kg]
Celkový součetDopravce



Pavlína Kalinová 

Analýza nákladovosti v oblasti dopravy ve vybrané společnosti  

2014  25 

(Tabulka 8). Další oblastí, kde může podnik hledat úspory, by tak mohly být náklady 

spojené s povinnou úhradou mýtného. Nařízení vlády 484/2006 Sb. o výši sazeb mýtného 

za používání určených pozemních komunikací ukládá povinnost silničním motorovým 

vozidlům, které mají nejméně 4 kola a hmotnost 3,5 t a více, platit v závislosti na emisní 

třídě vozidla (EURO II a vyšší) a na počtu náprav (2, 3, 4 a více) poplatek za užití 

placených úseků dálnic a silnic 1. třídy. [10] Změnu sazeb určuje vláda, na které tedy 

záleží, zda dojde ke snížení nebo zvýšení těchto sazeb. Snížit náklady může podnik jen 

apelem na dopravce, aby využívali pouze vozidla vyšších emisních tříd (Euro V a vyšší), 

kde jsou tyto sazby nižší (Tabulka 9). 

 
Tabulka 8 - Přehled používaných vozidel dle kategorie EURO [zdroj: podnikový systém LETRA]  

 

Dopravce EURO II. EURO III. EURO IV. EURO V. EURO VI. Celkový součet

Anexie s.r.o. 24       24                  

Dušan Dvořák 1         1                    

FRAMALU Krušovice s.r.o. 1        5         1          7                    

František Fidlmann 2          2                    

J. Coufalík s.r.o. 1         1          2                    

Jaromír Coufalík 2        2         2          6                    

Jiří Dostál 1         1                    

Karel Pavlásek 1         1                    

Kratochvíl Jiří - autodoprava 1          1                    

Kuželová Jana 4         1         5                    

LB TRANS,s.r.o. 1         5          6                    

Martin Fidlmann 1          1                    

MOSS logistics s. r. o. 2          2                    

RTR - TRANSPORT A LOGISTIKA s.r.o. 2        8         2          12                  

SKOUPÝ PETR 3         1          4                    

Stanislav Hnilica 1         2          5         8                    

SUCHÝ ROSTISLAV 1          1                    

ŠTENCEL TRANSPORT s.r.o. 2         6          8                    

Tyna Star s.r.o. 5         3          8                    

ZOŠI TRANS, s.r.o. 2         6          8                    

Celkový součet 5        61       36        6         -       108                
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Tabulka 9 – Mýtné sazby nákladních automobilů pro rok 2013 [zdroj: předpis č. 354/2011 Sb.] 

 

Využila jsem dostupného údaje počtu realizovaných doprav podle jednotlivých tras, které 

jsem pomocí webového mýtného kalkulátoru [7] přepočítala nejprve sazbou pro kategorii 

EURO III.-IV. a následně sazbou kategorie EURO V+ (Tabulka 10) a došla jsem k 

následujícímu závěru: společnost by smluvním zavedením povinnosti dopravce využívat 

výhradně vozidla emisní třídy Euro V+ ušetřila při stejném objemu a rozložení přeprav až 

2 012 504,10 Kč ročně. 

Emisní třída

Počet náprav 2 3 4+ 2 3 4+ 2 3 4+

Dálnice a rychlostní 

komunikace
4,24 8,10 11,76 3,31 6,35 9,19 2,12 4,06 5,88

Silnice I. třídy 2,00 3,92 5,60 1,56 3,06 4,38 1,00 1,96 2,80

Dálnice a rychlostní 

komunikace
3,34 5,67 8,24 2,61 4,45 6,44 1,67 2,85 4,12

Silnice I. třídy 1,58 2,74 3,92 1,23 2,14 3,06 0,79 1,37 1,96

Euro 0–II Euro III–IV Euro V+

Mýtné sazby pro nákladní automobily v pátek od 15:00 do 21:00 pro rok 2013 (v Kč/km)

Mýtné sazby pro nákladní automobily pro ostatní dobu v týdnu pro rok 2013 (v Kč/km)
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Tabulka 10 - Výpočet mýtného v jednotlivých trasách při použití Euro III.-VI. a Euro V+ [zdroj: vlastní 

zpracování + www.mytocz.eu] 

DC BR DC UL DC ČU DC TĚ DC KU DC OL DC HK DC TU DC LN

KPK 242             241              1 270          41              81               49              186             116             410             

STB 3 371          138              234             260            202             134             126             40              44               

PVB 130             1 369           180             29              52               14              40               25              185             

DC BR 101              90               144            40               46              21               50              42               

DC UL 106             4               6                 2                16               21              52               

DC ČU -             5                 6                13               13              84               

Součet přeprav [Ks]

DC BR DC UL DC ČU DC TĚ DC KU DC OL DC HK DC TU DC LN

KPK 3 235,48      153,28          257,60         2 179,44     3 417,08      4 173,42      1 539,38      1 326,64      -               

STB -              3 077,00       2 865,82      244,00        211,22         967,56        -              -              2 991,90      

PVB 3 165,86      -               665,12         2 237,86     3 475,50      4 279,20      1 894,06      218,98        153,28         

DC BR 3 293,90       2 865,82      274,82        91,44           895,14        -              -              3 080,76      

DC UL 665,12         2 237,86     3 474,50      4 279,20      1 894,06      218,98        153,28         

DC ČU 1 809,78     3 047,42      3 851,12      1 543,26      1 369,16      194,34         

DC BR DC UL DC ČU DC TĚ DC KU DC OL DC HK DC TU DC LN

KPK 782 986,16  36 940,48     327 152,00  89 357,04   276 783,48   204 497,58  286 324,68  153 890,24  -               

STB -              424 626,00   670 601,88  63 440,00   42 666,44     129 653,04  -              -              131 643,60   

PVB 411 561,80  -               119 721,60  64 897,94   180 726,00   59 908,80    75 762,40    5 474,50      28 356,80     

DC BR 332 683,90   257 923,80  39 574,08   3 657,60      41 176,44    -              -              129 391,92   

DC UL 70 502,72    8 951,44     20 847,00     8 558,40      30 304,96    4 598,58      7 970,56      

DC ČU -             15 237,10     23 106,72    20 062,38    17 799,08    16 324,56     

Mýtné náklady 

celkem [Kč]

DC BR DC UL DC ČU DC TĚ DC KU DC OL DC HK DC TU DC LN

KPK 2 050,92      98,06           164,78         1 394,28     2 186,06      2 669,96      984,76         848,66        -               

STB -              2 049,70       1 848,24      156,12        135,14         619,04        -              -              1 914,08      

PVB 2 087,60      -               424,74         1 430,96     2 222,74      2 625,48      1 210,96      140,06        98,06           

DC BR 2 087,60       1 886,14      156,12        58,50           542,40        -              -              1 951,98      

DC UL 424,74         1 430,96     2 222,74      1 432,94      1 210,96      140,06        98,06           

DC ČU 1 229,50     2 021,28      1 407,00      1 185,02      1 073,64      124,32         

DC BR DC UL DC ČU DC TĚ DC KU DC OL DC HK DC TU DC LN

KPK 496 322,64  23 632,46     209 270,60  57 165,48   177 070,86   130 828,04  183 165,36  98 444,56    -               

STB -              282 858,60   432 488,16  40 591,20   27 298,28     82 951,36    -              -              84 219,52     

PVB 271 388,00  -               76 453,20    41 497,84   115 582,48   36 756,72    48 438,40    3 501,50      18 141,10     

DC BR 210 847,60   169 752,60  22 481,28   2 340,00      24 950,40    -              -              81 983,16     

DC UL 45 022,44    5 723,84     13 336,44     2 865,88      19 375,36    2 941,26      5 099,12      

DC ČU -             10 106,40     8 442,00      15 405,26    13 957,32    10 442,88     

Mýtné náklady 

celkem [Kč]

Závod
Závod

Počet realizovaných přeprav v roce 2013 [Ks]

Závod
Závod

10 071

 Náklady na 1 přepravu pro nákladní vozidla s počtem náprav 4+ při použití sazby EURO III. A EURO IV. [Kč]

Přepočet mýtných nákladů za rok 2013 celkem při použití sazby EURO V+ [Kč]

Závod

3 603 140

Přepočet mýtných nákladů za rok 2013 celkem při použití sazby EURO III. A EURO IV. [Kč]

Závod
Závod

5 615 644

 Náklady na 1 přepravu pro nákladní vozidla s počtem náprav 4+ při použití sazby EURO V+ [Kč]

Závod
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Jestliže z analýzy vyplynulo, že celkový výkon distribuce vnitropodnikové dopravy není 

uspokojivý, měl by management rozhodnout, zda bude pokračovat ve spolupráci se 

současnými partnery a společně se pokusí najít cestu, jak výkon vylepšit, nebo zda nahradí 

současné dodavatele jinými. 

4.3 Průzkum trhu dodavatelů – výběr a hodnocení dodavatelů 

Ekonomické prostředí a podmínky v podniku i na trhu se neustále mění, proto by se měla 

společnost v určitém časovém intervalu zabývat průzkumem trhu dodavatelů. V současném 

konkurenčním prostředí se dopravci v boji o své zákazníky často nebrání vyjednávání o 

nových sazbách, dodacích lhůtách a rozšíření služeb, což může vést nejen k finančním 

přínosům. Na snížení nákladů lze pohlížet ze dvou úhlů: buď dosažením nižších cen za 

službu (tj. ke snížení nákladů dochází, pokud je služba nakoupena za nižší cenu) nebo 

vlivem zabránění některým nákladům (jedná se o částku ušetřenou zavedením různých 

opatření – získaná odečtením skutečně zaplacených nákladů od částky, která by byla nutná 

zaplatit v případě, že by k zavedenému opatření nedošlo). V další části práce se proto chci 

věnovat metodě výběru vhodných dodavatelů.  

Společnost by při výběru vhodných partnerů měla postupovat podle následujících kroků: 

1. sestavit seznam všech potencionálních dodavatelů služby, 

2. vytvořit seznam kritérií, pomocí kterých budou jednotliví dodavatelé hodnoceni, 

3. určit váhu kritérií podle významu pro firmu,  

4. vypočítat vážené ohodnocení každého dodavatele, které je možné srovnat 

s ostatními, 

5. dle nejvyššího dosaženého počtu bodů určit dodavatele, který nejlépe vyhovuje 

potřebám podniku. [2] 

Při výběru dodavatelů nelze opomenout také zhodnocení možných rizik. Pokud by bylo 

jediným cílem získat od dodavatelů nejnižší ceny bez ohledu na spolehlivost dodavatele s 

vazbou na celkovou kvalitu poskytovaných služeb, mohla by se úroveň služeb snížit nebo 

zabránění tomuto stavu může vyvolat značné vícenáklady. V konečném důsledku se může 

podnik díky „levným“ nekvalitním dodavatelům a případným vzrůstajícím reklamacím 

dočkat místo očekávaných úspor naopak zvýšení celkových nákladů. Proto i když bývá 
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nabízená cena služby při výběru dodavatelů jedním z nejdůležitějších hledisek, nemůže se 

stát jediným hodnoceným kritériem. 

Dopravci přistupují k tvorbě cen dvěma způsoby: 

1. nákladový typ ceny (cena se tvoří na základě nákladové kalkulace zvýšené o 

přiměřený zisk),  

2. nabídkový typ ceny (vyhodnocení stavu nabídky na přepravním trhu a stanovení 

konkurenceschopné ceny). [2] 

Společnost však zajímá tzv. užitkový princip ceny, což je vyjádření rozdílu ceny výrobku 

v místě výroby a v místě spotřeby. Jedná se o cenu dopravy, kterou je společnost ochotna 

za službu zaplatit a je ovlivněna především jejím rozsahem a úrovní nabídky. „Užitkový 

princip tvorby ceny určuje maximální cenu, kterou je zákazník ochoten zaplatit za 

přepravu, nákladový princip vyjadřuje minimální cenu, za kterou může dopravce trvale 

udržitelně provozovat podnikání v této oblasti. Skutečně dohodnutá cena by se měla 

nacházet někde mezi těmito krajními polohami v závislosti na poměru nabídky a poptávky 

na přepravním trhu.“ [1] Firma by proto měla podle několika faktorů vyhodnotit reálnou 

cenu nabízené služby. Parametry, které ovlivňují přepravní náklady/ceny, lze rozdělit do 

dvou hlavních kategorií:  

1. charakter výrobku – jeho stohovatelnost, míra, do jaké je daný produkt schopen 

vyplnit dostupný prostor v přepravním prostředku (poměr hmotnosti a objemu), 

doba nakládky resp. vykládky a obtížnost manipulace (přeprava výrobků, se 

kterými se obtížně manipuluje je dražší), finanční hodnota výrobku (ručení za 

výrobek), rizikovost dopravy a speciální požadavky na dopravní prostředky atd.  

2. charakter trhu - míra konkurence, vzdálenosti na jaké se musí zboží přepravovat, 

rovnováha či nerovnováha dopravy, sezónnost přesunů výrobků a podobně. 

 

Všeobecně začal platit trend, snažit se vybudovat těsnější vztahy s menším počtem 

dodavatelů. Využitím menšího počtu dopravců je možné dosáhnout výhodnějších cen 

z pozice garance větších objemů realizovaných přeprav. Dopravce může lépe kombinovat a 

optimalizovat požadované přepravy a poskytnout podniku „kumulativní slevy“. Při vyšších 

objemech obchodu může být navíc dopravcem akceptovaná nižší marže na jednotlivou 
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přepravu. V minulosti spočíval proces vyjednávání s dopravci pouze v jednání o cenách, 

což může být ale v konečném důsledku neproduktivní. Pokud se s dodavatelem podaří 

vybudovat takový vztah, že každá strana bude vědět více o činnostech, potřebách a 

nastavených procesech partnera, lze dosáhnout větší kvality služeb s pozitivním dopadem 

na náklady. Příklad z praxe říká: „Firma Square D (výrobce elektrických zařízení) uvádí, 

že se jí podařilo úspěšně snížit počet používaných dopravců. Před pěti lety bylo do 

přepravy jejich zboží zapojeno až 1500 dopravců. Dnes zabezpečuje 98% jejich přepravy 

pouze 55 dopravních firem. Úspory jsou tak značné… firma ušetřila 3,5 mil. USD na 

přepravních nákladech“.[5]  

 

Ze zaslaných cenových nabídek dopravců, které byly v podniku dostupné, jsem tedy 

sestavila seznam 8 dopravců, kteří mají potenciál zajišťovat pro společnost 

vnitropodnikovou dopravu. Dále jsem vybrala 5 hledisek, které jsou z mého pohledu 

vhodná a potřebná hodnotit, a určila jejich váhou dle důležitosti pro firmu Heineken.  

Mezi hodnocená kritéria při výběru dodavatelů v oboru dopravy nejčastěji patří: kapacita 

požadovaných dopravních prostředků, rychlá reakce na měnící se požadavky, samozřejmě 

výše dopravních sazeb, včasnost nakládek a vykládek zboží. Další možná hlediska pak 

můžou být například: dostupnost informací o stavu přepravy, rychlá akce v případě 

stížností na služby, kvalita řidičů, dostupnost dopravce a jeho dopravní flotily (výhoda 

lokálního dopravce), přesná fakturace atd. [2] 

Podle dostupných informací jsem přiřadila každému dopravci 1 – 5 bodů každému 

hodnocenému kritériu, kdy 1 bod byl nejnižší a 5 bodů nejvyšší dosažená hodnota. 

Vynásobením získaných bodů váhou konkrétního kritéria a následným součtem, jsem poté 

získala výslednou hodnotu bodů každého z hodnocených dodavatelů (Tabulka 11). 
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Tabulka 11 - Stanovená kritéria a výpočet hodnocení dodavatelů [zdroj: vlastní zpracování]  

  

 

ANEXIA 

s.r.o.

C.S. 

CARGO, 

a.s.

ESA s.r.o.
FRAMALU 

s.r.o.

LB TRANS, 

s.r.o.

RTR 

TRANSPORT 

A LOGISTIKA 

s.r.o.

HNILICA 

STANISLAV

ZDEMAR  

s.r.o.

Cena služby 5 4 5 2 1 3 1 1 5

Schopnost dodržovat časové restrikce požadavků 4 3 2 4 5 5 5 3 3

Zajištění sezónnosti (dostatek dopravních prostředků) 3 4 5 3 2 2 4 1 2

Emisní třída min. EURO V+ 2 2 5 2 1 1 2 3 4

Vozidla s tonáží nad 24 t 1 1 5 2 1 1 2 1 4

Výsledek celkového hodnocení 49 63 41 34 44 43 27 55

Pořadí dodavatelů 3. 1. 6. 7. 4. 5. 8. 2.

Dopravce - ohodnocení kritérií (1=nejnižší hodnocení, 5 = nejvyšší hodnocení)

Zvolená kritéria
Váha 

kritéria
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V mém šetření nejlepšího výsledku dosáhl dopravce CS Cargo, který získal 63 bodů, na 

druhém místě se umístila společnost Zdemar s 55 body a třetí příčku obsadila firma Anexia 

se 49 body. Na základě uvedeného zjištění bych podniku doporučila zvážit snížení počtu 

dopravců zapojených do procesu vnitropodnikové dopravy a výměnu stávajících dopravců 

za nové, kteří obsadili první místa v žebříčku hodnocení. Je vhodné vložit maximálně 

polovinu přeprav do rukou jednomu silnému partnerovi a zbytek rozdělit mezi několik 

dalších klíčových dopravců, čímž podnik zajistí konkurenceschopnost a sníží riziko 

kompletního výpadku dopravy, v případě nemožnosti zajistit požadované služby hlavním 

dopravcem.
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5 Metoda a popis stanovení výpočtu dopravného 

„Při stanovení ceny přepravy lze v zásadě použít dvě metody: buď použít za základ 

náklady přepravní služby a nebo hodnotu služby. Stanovení cen přepravy na základě 

nákladů vychází z úrovně, která pokrývá fixní a variabilní náklady dopravce plus určité 

ziskové rozpětí. V rámci tohoto přístupu ovlivňují výši přepravních nákladů (a následně 

přepravní sazby) dva hlavní faktory: přepravní vzdálenost a množství přepravovaného 

zboží. Tato metoda je přirozeně preferovaná, neboť nastavuje nižší limity sazeb. Obnáší 

však také jisté obtíže. Za prvé, dopravce musí být schopen vyčíslit své fixní a variabilní 

náklady. Za druhé, tato metoda vyžaduje, aby ke každé přepravě nákladu byly přiřazeny 

odpovídající fixní náklady. S rostoucím počtem zásilek se fixní náklady rozkládají na větší 

počet případů, čímž se fixní náklady na jednotku přepravy zmenšují. Výsledkem je, že 

v návaznosti na objem přepravy dochází v důsledku rozdělení fixních nákladů ke změně 

ceny přepravy. Druhá metoda stanovení cen přepravy bere za základ ceny hodnotu 

přepravy. Toto pojetí tvorby cen vychází z takové úrovně, kterou bude akceptovat trh: je 

založena na poptávce po přepravním servisu a na konkurenční situaci v sektoru dopravy. 

Tato metoda ustanovuje horní limity přepravních sazeb. Systém sazeb bude maximalizovat 

rozdíl mezi dosaženými tržbami a variabilními náklady vzniklými v souvislosti s přepravou 

zboží. Skutečné účtování ceny bude ve většině případů určovat konkurence.“ [1]  

Společnost Heineken v současné chvíli používá jednotný sazebník dopravních služeb pro 

všechny dopravce (Příloha 1  - Základní ceník dopravy – převozy). Není úplně běžnou 

praxí, aby ceny za službu kalkuloval objednatel a na dopravci bylo rozhodnutí, zda bude 

tyto sazby akceptovat či nikoliv. Smluvní dopravci firmy Heineken si tak nekonkurují 

cenou, ale pouze kvalitou poskytovaných služeb. Uvedený způsob výpočtu dopravného 

sice vychází z přepravovaného množství, což všechny zúčastněné (hlavně na straně 

objednatele) motivuje k maximálnímu využívání kapacity dopravního prostředku, je však 

značně nepřehledný a složitý. Dalším negativem současného systému je fakt, že dopravce 

dopředu vlastně neví, kolik za objednanou přepravu obdrží. Změnou způsobu odměňování 

dopravců podle „hodnoty dopravy“, což jsou vlastně „vysoutěžené“ ceny z výběrového 

řízení, by mohla tento systém výrazně zjednodušit a hlavně díky větší 

konkurenceschopnosti dopravců dosáhnout nižších dopravních nákladů. Ke každé 

jednotlivé trase by měla sestavit žebříček nabídnutých cen z výběrového řízení a 
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pracovníci dispečinků následně objednávat zajištění dopravy u dodavatele s nejvýhodnější 

cenou pro danou trasu.  

Pro firmu je velice důležité mít spolehlivého dopravce a motivovat ho k plnění klíčových 

cílů. Pokud totiž zboží nedojde na správné místo včas nebo dojde porušené, zákazník si 

zboží nemůže koupit a nelze tak uskutečnit prodej. Z toho důvodu je vhodné nastavit 

dopravcům bonusy či malusy za dodržování nebo nedodržování nastavených podmínek. Za 

tímto účelem jsem vytvořila návrh klíčových kritérií, podle kterých by mohli být 

dodavatelé hodnoceni (Tabulka 12). Dosažením kladného výsledku ve zvolených 

ukazatelích by dopravce obdržel stanovené procento z objemu tržeb za přepravní služby 

navíc nebo by mu byla naopak stržena částka z fakturace při neplnění těchto ukazatelů. 

Tabulka 12 - Klíčové hodnotící ukazatelé [zdroj: vlastní zpracování] 

 

Hodnotící ukazatel výkonu

Plánovaná hodnota 

výkonu 

[% ]

Výše smluvní pokuty z 

měsíčního objemu fakturace 

při nesplnění podmínek  

[% ]

Výše bonusu z měsíčního 

objemu fakturace při dosažení 

hodnoty >96 %  plánované 

hodnoty výkonu  

[% ] 

Kompletnost dodávek - % přeprav dodaných ve 

správném množství, bez závad a škod na výrobcích
96,00               2,00                              2,00                              

Včasnost dodávek - % přeprav naložených a 

dodaných během potvrzeného časového okna 
96,00               2,00                              2,00                              

Flexibilita dopravce - % včasného zajištění vozidla 95,00               2,00                              2,00                              



Pavlína Kalinová 

Analýza nákladovosti v oblasti dopravy ve vybrané společnosti  

2014  35 

6 Návrhy a doporučení 

Nejdůležitější je pro podnik řídit jednotlivé procesy a zavést vhodné mechanismy pro 

koordinaci všech souvisejících činností, které musí úzce spolupracovat. Dopravní náklady 

ovlivňují rozhodnutí i v ostatních úsecích podniku. Hlavně v oddělení výroby (např. pokud 

výroba nemá připravené zboží včas, musí přistoupit k částečnému odeslání dodávky nebo 

expedici zboží z jiného skladu, což zboží zatěžuje druhotnými náklady na manipulaci a 

dopravu), prodejním oddělení (jelikož sjednání dodání zvýšeného objemu zakázek 

v krátkém reakčním čase převyšující běžnou dostupnost dopravních prostředků, může 

vyvolat nutnost najmout dopravce s vyššími sazbami) i dalších částech logistiky (třeba 

umístění a počet DC).  

Podnik by se měl zaměřit hlavně na koordinaci v doplňování skladových položek, které 

jsou dodávány ze stejného VZ. Je žádoucí, aby vedoucí pracovníci skladu, kteří řídí 

skladové zásoby, objednávali zboží z výroby s co nejpřesnějším ohledem na kapacitu 

vozidla. Zvýšením přepravovaného množství výrobků na jednom vozidle a změnou typu 

používaného dopravního prostředku by společnost ušetřila v roce 2013 až 3 859 673 Kč. 

Vedoucí pracovníci proto musí mít lepší přehled o nastaveném systému a okamžitě 

dostupné informace z výroby, které položky jsou připraveny k expedici, v jakém množství 

a které výrobky jsou v plánu stáčení. Obchodní oddělení musí zase sklad a výrobu včas a 

detailně informovat o plánovaných zvýšených objemech prodeje, aby mohly jednotlivé 

články logistického řetězce plánovat pohyb výrobků co nejkratší cestou. Na základě těchto 

podnětů mohou pracovníci distribučních center sestavit požadavky na přemístění zásob 

hotových výrobků a předat je oddělení dopravy, na kterém je, aby zvolil nejvhodnější 

způsob přepravy požadovaného množství zboží. Rychlá komunikace s přesnými 

informacemi je klíčem efektivního řízení celého distribučního toku a přináší vyšší 

produktivitu. Strategické rozmístění hotových výrobků na jednotlivých DC se velmi podílí 

na výši dopravních nákladů. Zásoby proto musí být naskladňovány tak, aby byla zajištěna 

dostupnost zboží zákazníkovi v co nejkratším čase, ale zároveň s ohledem na co nejnižší 

celkové logistické náklady. Pokud se podnik dopustí chyby v plánování zásob, může 

vzniknout situace, kdy v jednom DC některé zboží přebývá a v jiném chybí. Aby podnik 

zabránil následným ztrátám (neuspokojení požadavků zákazníků na jedné straně nebo 

hrozba překročení doby spotřeby na straně druhé), musí za cenu vícenákladů převést 
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výrobky z jednoho skladu do druhého. V roce 2013 tyto vícenáklady činily 2 935 049,68 

Kč. Na jednotlivých DC se neskladuje homogenní sortiment, což stěžuje rozhodování o 

úrovni zásob na skladech a zvyšuje se riziko potřeby přesunů mezi jednotlivými sklady a 

s tím spojené vícenáklady na přepravu. Jelikož rozhodování v této oblasti ovlivňuje 

vnitropodnikové dopravní náklady značnou měrou, musí být proces udržování zásob 

důkladně nastaven, řízen, pravidelně kontrolován a hodnocen.  

 

Podnik by měl také vsadit na koncepci partnerů. Měl by následovat současný logistický 

trend, kterým je snižování počtu dopravců a vytvoření systému několika klíčových 

partnerů. Podnik se tak nejen osvobodí od každodenního jednání s řadou dodavatelů, ale 

výběrem vhodných dopravců, kteří znají proces, může dosáhnout lepší komunikace s vyšší 

úrovní poskytovaných služeb. Snížením jejich počtu, z čeho plyne větší objem 

zajišťovaných přeprav jednotlivých dopravců a tím ke snížení fixních nákladů dopravců na 

jednotku výkonu, lze dosáhnout výhodnější ceny služby. Dále by bylo vhodné smluvně 

zavázat dodavatele dopravních služeb, aby při realizaci přeprav pro společnost, využívali 

pouze dopravní prostředky kategorie EURO V a vyšší. Firma by v roce 2013 tímto 

opatřením uspořila až 2 012 504 Kč a ještě snížením emisí pozitivně ovlivnila životní 

prostředí. Pro podnik by dále bylo výhodné zajišťovat určitý objem přeprav použitím 

zasilatele (speditéra
2
). Speditér může v případě potřeby přemístění menšího množství 

výrobků z jednoho skladu do druhého, konsolidací objednávek několika odesílatelů, 

poskytnout výhodnější cenu.  

Aplikací popsaných doporučení a opatření by firma mohla uspořit v součtu až 8 807 227 

Kč (Tabulka 13).  

Tabulka 13 - Souhrnné vyčíslení úspory [zdroj: vlastní zpracování]  

 

                                                
2
 Speditéři - jsou společnosti, které poskytují spojení mezi přepravci a dopravci. Často nevlastní vlastní 

dopravní prostředky nebo pouze v omezeném množství, zato mají uzavřeny smlouvy s řadou dopravců, od 

kterých nakupují dopravní služby. [2] 

Navržené opatření  Úspora nákladů v roce 2013 [Kč] 

Zlepšení v řízení zásob 2 935 050 -                                   

Změna typu vozidla a zlepší využitelnosti 3 859 673 -                                   

Změna kategorie vozidla EURO V+ 2 012 504 -                                   

Souhrn 8 807 227 -                                   



Pavlína Kalinová 

Analýza nákladovosti v oblasti dopravy ve vybrané společnosti  

2014  37 

7 Závěr 

Rozborem vybraných podnikových ukazatelů se mi podařilo odhalit neefektivně nastavené 

dopravní toky výrobků ve společnosti, čímž byl hlavní cíl mé práce splněn. Pokud by 

podnik zavedl navržená opatření, mohl by dosáhnout značné úspory svých nákladů na 

přemisťování zboží mezi svými závody. Avšak problém, se kterým jsem se při své práci 

setkala, byl nedostatek srovnatelných údajů, které by umožnily kvalitní vyhodnocení celé 

situace a hlubší analýzu, jelikož většina dat se v podniku sleduje souhrnně. Má-li 

management podniku v úmyslu provést jakoukoliv změnu systému, musí mít přístup ke 

kvalitním informacím o nákladech a při vyhodnocování jednotlivých alternativ vědět, jak 

se budou tyto náklady měnit, aby byl schopen předem identifikovat veškeré finanční 

dopady těchto změn. Za tímto účelem by bylo vhodné neevidovat dopravní náklady 

souhrnně, ale účetně je rozdělit na jednotlivé nákladové položky, ze kterých je konečná 

cena dopravy tvořena. Pro každou složku je potřeba zvolit vhodný měřitelný ukazatel a ten 

následně pravidelně hodnotit, porovnávat a sledovat jeho vývoj v čase. 

 

Mým dalším poznatkem je fakt, že i pracovníci zodpovědní za řízení ostatních procesů by 

měli mít přehled o dostupných způsobech přepravy, možných kombinacích, nastavených 

pravidlech a podmínkách spolupráce se smluvními dopravci a samozřejmě o vzájemných 

nákladových vazbách při zajišťování dopravy, protože svým rozhodnutím značně ovlivňují 

dopravní náklady. Je nutné důsledně řídit toky zboží v rámci podniku, včetně řízení 

skladových zásob hotových výrobků v jednotlivých závodech a efektivně používat 

dopravní prostředky. Dobře fungující informační systém je proto k efektivní práci všech 

oddělení nezbytný.  

 

Aby bylo možné optimálně nastavit celý logistický proces a dosáhnout stanovených 

podnikových cílů, je nutné spolupracovat s kvalitními dodavateli, snížit jejich dosavadní 

počet a vybudovat s nimi dlouhodobé vztahy. Společnost by také měla zvážit změnu 

metody, jakým stanovuje cenu dopravních služeb. Místo jednotných cen pro všechny 

dopravce by měla využít konkurenčních tržních cen a nastavit bonusy a malusy za klíčové 

výkonové ukazatele, aby dopravce vhodně motivovala k neustálému zvyšování kvality 

poskytovaných služeb.  
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