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Anotace 

 

V předložené práci je zpracován proces optimalizace logistických nákladů a procesů, 

proces hodnocení zákazníků a vliv tohoto hodnocení na logistické služby. 

V první části je popsána stručná historie logistiky a vysvětleny hlavní logistické 

činnosti. Následně jsou zpracovány obecné požadavky zákazníků a analýza zákazníků 

Společnosti. Dále přehled nákladů ze strany zasilatele a dopravce. V praktické části je 

popsán vývoj oddělení spedice Společnosti a návrhy na jeho zlepšení. Dále graficky 

znázorněné a popsané stěžejní ukazatele vývoje nákladů vztažené na celkový obrat a 

zaměstnance logistického oddělení. 
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Summary 

 

 

This thesis treats of process of logistic costs and process, the process of  evaluation of 

customers and the influence of this evaluation on logistic services. In the first part is 

briefly described history of logistics and explained main logistic operations. 

Subsequently demands of customers in general and analysis of demands of Company´s 

customers. Further overview of costs from forwarder´s and transporter´s point of view. 

Practical part includes logistic departement progress and improvement sugesstions. Last 

part is diagrammatized and described pivotal progress indicators relating to general 

sales of products and services and logistic departement employees. 
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Seznam použitých zkratek 

 

ABS - Anti-lock Break Systém – sytém aktivní bezpečnosti vozidla 

ADR - Accord Dangereuses Route – Evropská dohoda o mezinárodní silniční 

přepravě nebezpečných věcí  

ASR - Anti Skid Regulation – systém  zabraňující protáčení hnaných kol  

CC - Customer Care – Zákaznický servis 

CMR - Konvention on the Contract for the  International Carriage of Goods by Road 

– Mezinárodní nákladní list 

CPT - Carriage paid to – Přeprava placena do 

ECD - European Cleaning Document – Evropský dokument o čištění 

HVŘ - Hromadné výběrové řízení 

IATA - International Air Transport Association – Mezinárodní asociace leteckých 

dopravců 

IBC - Iso Bulk Container – druh kontejneru 

SQAS -  Safety and Quality Assessment Systém – systém pro hodnocení bezpečnosti, 

kvality, a vlivu na životní prostředí u poskytovatelů dopravních služeb 
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1 Úvod 
 
V dnešním proměnlivém tržním prostředí lze dodavatelskou zakázku získat či ztratit na 

základě úrovně poskytovaných služeb, které by měly být poskytovány co nejkvalitněji, ale 

zároveň s co nejmenšími možnými náklady, tedy aby cena služby nebyla na úkor kvality. 

V současné době, kdy jsou si konkurenční produkty stále podobnější nejen z hlediska 

jakosti, ceny, a užitných vlastností, je neustálé zvyšování kvality poskytovaných služeb 

naprostou nutností pro zachování spokojenosti zákazníků. Logistické služby patří 

k základním službám poskytovaným zákazníkům. 

 
Cílem mé práce je zmapování vývoje nákladů a úrovně poskytovaných logistických služeb 

v letech 2002-2008 velké společnosti působící na průmyslovém trhu a navržení 

optimalizačních řešení.  

Optimalizace je v této práci chápána jako poslední článek v procesním systému, kde po 

změně stavu následuje standardizace, sběr a vyhodnocení dat. Avšak může to být i 

nekonečný proces neustálých dílčích optimalizací a zlepšování zavedeného standardu. 

Předpokládám, že nejdůležitější je řízení rizik, zaměřené hlavně na náklady a komunikaci, 

aby vývoj společnosti byl progresivní nejen v oblasti prodeje materiálu, ale i v oblasti 

poskytování služeb zákazníkům. 

 
Ve své práci zhodnotím zkušenosti nabyté několikaletým působením v oddělení logistiky. 

Vzhledem k velikosti společnosti a trhu, na kterém působí, je možné přijít do styku 

prakticky se všemi druhy přepravy. Vyváží a dováží se široké spektrum zboží z celého 

světa, bezpečné i nebezpečné (dle úmluvy ADR či IATA), paletované i volně ložené, 

využívají se přitom nákladní auta, lodě i letadla. Toto zaměstnání mi poskytuje přehled o 

možnostech využití logistiky a dobrou průpravu do budoucnosti. 

 

Analýzy použité v této práci mohou sloužit budoucímu plánování přeprav, zlepšování 

služeb poskytovaných zákazníkům a také k řízení budoucích rizik. 

Přínosem analýzy bude i zjištění, zda se současný standardizovaný systém dá rozšířit i na 

jiné druhy přeprav, a jaké to přinese úspory a efektivitu. 
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Společnost Unipetrol RPA s.r.o. prošla během minulých let několika změnami, proto pro 

další zpracování budu z důvodu lehčí orientace dále používat název Společnost. 

Spedice v tehdejší Společnosti byla založena jako dceřinná dodavatelská společnost DSL 

s.r.o. v roce 1994. Začínala od úplného začátku a tedy vybudovat plně fungující oddělení, 

kterým je dnes, byl velice nelehký úkol, spojený s vysokými náklady, které provází každý 

nový start. Vývojem jakým oddělení prošlo se budu věnovat v jedné ze svých kapitol. 

 

V první části stručně popisuji historii logistiky a charakteristiku jednotlivých logistických 

služeb. Představím klíčové logistické činnosti, které jsou důležité pro pochopení celého 

logistického cyklu a jednotlivých aktivit. 

Druhá část se zabývá analýzou požadavků zákazníků a jak její vyhodnocení ovlivňuje 

logistické činnosti.. Analýza je pojata a zpracována ve zjednodušené formě přes dotazník 

„Hodnocení spokojenosti zákazníků“. Vycházím z výsledků, které jsem získala z 

obchodního oddělení Společnosti. 

Další teorie se zabývá jednotlivými náklady a vnějšími vlivy, které je mohou zvyšovat či 

snižovat. V posledních dvou kapitolách popisuji praktickou část. Jedná se o vývoj úrovně 

poskytovaných služeb spedičního oddělení  a růst objemů přeprav na dlouhých paritách – 

přepravách zajišťovaných Společností. 
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2 Obecná charakteristika logistických služeb 
 
V této kapitole nejprve představím logistiku z hlediska několika různých definic. Poté 

popisuji stručnou historii, vývoj logistiky a následně vyjmenuji a objasňuji klíčové 

logistické činnosti.  

 

2.1  Pojem logistika 

„Chceme-li najít vysvětlení pojmu logistika v běžně dostupných slovnících, zjistíme, že 

logistika je staré slovo, které postupně nabývalo různých významů.“ [Sixta, Mačát, 2005, 

Logistika teorie a praxe, str. 15]   

 

Z novodobého pohledu v oblasti hospodářství se začalo prosazovat, že výkladem logistiky 

je „systémový pohled na materiálové toky jako na řetězec operací probíhající v prostoru a 

čase, za pomoci fungujících toků informací“. [Sixta, Mačát, 2005, Logistika teorie a praxe, 

str. 17] 

 

Další  z definic logistiky publikovaných v minulých desetiletích mohu uvést například: 

 

„Systém tvorby, řízení, regulace a vlastního průběhu materiálového toku, energií, informací 

a přemisťování osob.“ [JHDE, G.B., Logistik, Stuttgart, 1972] 

 

„Řízený hmotný tok výrobních a oběhových procesů v odvětvích národního hospodářství a 

mezi nimi s cílem největší efektivnosti.“ [Krampe, H., Je logistika vědeckou disciplínou – 

MSB, Praha, 11/1990] 

 

„Logistika je postup jak řídit proces plánování, rozmisťování a kontroly materiálových a 

lidských zdrojů vázaných ve fyzické distribuci výrobků odběratelům, podpoře výrobní 

činnosti a nákupních operací.“ [Gros I., Logistika, Praha, 1994] 
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Nesmíme opomenout různé systémy skladování, které jsou nedílnou součástí logistických 

služeb a z finančního hlediska jsou velmi nákladné. 

Účelem celého tohoto oboru je standardizovat systémy a následně optimalizovat veškeré 

logistické náklady na maximální možnou únosnou míru jednotlivých firem a zároveň 

zachovat kvalitu poskytovaných služeb vedoucích k plnému uspokojení zákazníka. 

2.2  Historie logistiky 

Z historického hlediska se první náznaky logistiky objevily v nejranějších formách 

organizovaného obchodu. 

„Původ logistiky můžeme odvozovat nejspíše od řeckého logistikon, důmysl, rozum, nebo 

logos, slovo, řeč, myšlenka, pojem, rozum, zákon, pravidlo, smysl."  [Pernica, 2005, 1. díl, 

strana 18] 

Důležitost logistiky se naplno ukázala v moderním válečnictví, kdy frontu bylo nutné 

neustále  zásobovat potravinami, zbraněmi a střelivem.  

Jako o obchodním odvětví se o logistice začalo uvažovat až v 50. letech  20. století, kdy 

v USA hledali formy jak ještě více snížit náklady. V tomto období se logistikou rozumělo 

plánování a distribuce zboží od výrobce ke spotřebiteli. Začalo se poukazovat na faktory, 

které zájem o tento nevšední vědní obor podstatně zvýšily. [4] 

 

2.3  Vývoj logistiky 

- Deregulace dopravy – přelom 70. – 80. let, podnikům přinesl více možností co do 

způsobu dopravy a zvýšil konkurenční možnosti mezi jednotlivými druhy dopravy. 

Přepravci se stali pružnější, kreativnější a konkurenceschopnější, lze vyjednávat sazby a 

termíny z důvodů nejvýhodnějšího nákupu služeb. [1] 

 

- Řízení nákladů – řadí se na první místo, před kvalitu a zákaznický servis, mezi faktory 

určující zlepšení a zvyšování ziskovosti podniku. [1] 
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- Konkurenční tlak  – globální logistika – logistické náklady se staly pro řadu podniků 

vzhledem k postupující globalizaci průmyslu kritickým problémem. Globalizace ovlivnila 

logistiku ve 2 zásadních směrech: 

a) Růst konkurence ve světovém měřítku – možnost konkurence ze strany zahraničních 

firem, proto domácí dodavatelé hledali nové možnosti jak odlišit nabízené zboží a služby. 

Odvodili si, že v rámci „svého“ trhu by měli být schopni poskytovat pružnější a 

spolehlivější služby. 

b) Export a import – aby mohl podnik plně využít globálních příležitostí musí zkvalitnit svůj 

logistický systém. [1] 

 

- Informa ční technologie – v době největšího rozmachu informačních technologií  dostaly 

podniky do rukou nástroje, které byly schopné monitorovat veškeré transakce jako 

objednávky, pohyb materiálu, skladování zboží. Tyto informace  zvýšily schopnost řídit 

materiálové toky a optimalizovat výši a pohyb zásob. Rozvoj technologie informačních 

systémů, zvýšený důraz na zákaznický servis, narůstající význam systémového přístupu a 

koncepce celkových nákladů přispěli ke zvýšenému zájmu o logistiku. [1] 

 

- Kapacita kanálů – ovlivňují ji spíše maloobchodníci než výrobci. Jakmile v některém 

odvětví výroby spotřebního zboží naroste konkurence, mnoho výrobců a dodavatelů nemusí 

„přežít“ a zůstávají jen ti nekonkurenceschopnější  s nejkvalitnějšími produkty, které 

spotřebitel chápe jako vzájemné substituty. Menší loajalita značce pak vede ke snižování 

vlivu výrobce což má za následek zvyšování vlivu maloobchodu, neboť prodej je určen tím 

co je na skladě nikoliv tím které značky se nabízejí. [1] 

 

- Pozitivní vliv na zisk – pro většinu podniků je mnohem obtížnější  dosáhnout zvýšení 

obratu než snížení logistických nákladů. Platí to zejména na vyspělých trzích, kde díky 

konkurenčnímu souboji mezi dodavateli dochází ke snižování cen. [1] 
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Obrázek 1 Složky logistického řízení [1] 

 

 

2.4  Klíčové logistické činnosti 

Zde uvedené aktivity považujeme za součást obecného logistického procesu, které jsou 

nezbytné pro realizaci hladkého toku produktů z místa vzniku do místa jejich spotřeby. 

 

- Zákaznický servis (Customer service) – dobrý zákaznický servis podporuje spokojenost 

zákazníků. Jedná se o filosofii orientace na zákazníka, která spojuje a řídí všechny složky 

napojení na zákazníka v rámci stanoveného poměru nákladů a poskytovaných služeb. Je 

výstup logistického systému. [1, 2] 

 

- Prognózování/plánování poptávky  (Demand forecasting/planning) – existuje mnoho 

typů prognóz poptávky. Marketing předpovídá poptávku zákazníků na základě odhadu 

účinků podpory prodeje, cen či konkurence. Výrobní požadavky předpovídá výroba na 

základě běžného stavu zásob a marketingových prognóz prodeje. [1, 2] 
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- Řízení stavu zásob (Inventory management) -  vliv zásob na finance.  

Cílem je udržovat takovou úroveň zásob, aby bylo dosaženo vysoké úrovně zákaznického 

servisu při současném dosažení přijatelných nákladů na udržování zásob, které zahrnují 

kapitál vázaný v zásobách, variabilní skladovací náklady a náklady na zastarávání zboží.  

[1, 2] 

 

- Logistická komunikace (Logistics communications) – Hlavními současnými trendy jsou 

rapidní nárůst její komplexnosti, automatizace a rychlosti. V rámci svého komunikačního 

procesu se logistika dotýká široké řady funkcí a organizací. Jedná se zejména o tyto vztahy: 

a) Podnik, jeho dodavatelé a zákazníci. 

b) Hlavní útvary podniku (logistika, technické útvary, účetnictví, marketing, výroba) 

c) Různé logistické aktivity mezi sebou. 

d) Různé aspekty jednotlivých logistických aktivit (koordinace skladování materiálu, zásob 

ve výrobě a hotových výrobků). 

e) Různé články logistického řetězce. 

Komunikace představuje klíč k efektivnímu fungování jakéhokoliv systému. Výborná 

komunikační úroveň uvnitř systému může být základem konkurenční výhody podniku.  

[1, 2] 

 

- Manipulace s materiálem (Material handeling) – v podstatě zahrnuje všechny aspekty 

pohybu či přesunu surovin, zásob ve výrobě a hotových výrobků v rámci výrobního 

závodu nebo skladu podniku. Primárním cílem řízení toku materiálu je co nejvíce snížit 

manipulaci s materiálem (například minimalizace přepravních vzdáleností, minimalizace 

úzkých míst, stavu zásob, ztrát vznikajících plýtváním, špatnou manipulací, krádežemi či 

poškozením). [1, 2] 

 

- Vyřizování objednávek ( Order processing) – systém, který podnik používá k přijímání 

objednávek od zákazníků, ke kontrole stavu objednávek a návazné komunikaci se 

zákazníky. Součástí tohoto systému je i kontrola stavu zásob, kreditního limitu zákazníka, 

fakturace, stavu pohledávek. Tato oblast je vysoce automatizovaná. Vzhledem k tomu, že 
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se jedná o klíčový styčný bod zákazníků u daného podniku, může mít velký vliv na to, jak 

zákazníci vnímají úroveň služeb podniku a na spokojenost zákazníků. [1, 2] 

 

 

- Balení (Packaging) – obal prodává i chrání. Má velký význam jednak jako forma 

reklamy/marketingu a jednak pro ochranu a uskladnění. Obal může nést důležité 

informace, které je nutno sdělit spotřebiteli a zároveň esteticky příjemný obal může 

upoutat pozornost kupujícího. Pokud je balení vhodně navrženo vzhledem k manipulaci a 

skladování, může být důležitým faktorem, který usnadňuje přesuny zboží a jeho 

uskladnění. [1, 2] 

 

- Podpora servisu a náhradní díly ( Parts and service support) – logistika je 

zodpovědná za poskytování poprodejního servisu. Tato aktivita zahrnuje například 

dodávky náhradních dílů dealerům, uskladnění odpovídajícího množství náhradních dílů, 

vyzvedávání vadných nebo špatně fungujících produktů od zákazníků nebo rychlou reakci 

na požadavky na opravy. Výpadky mající za následek zastavení nebo opoždění výroby 

mohou vyvolat velké ztráty. [1, 2] 

 

- Výběr místa výrobního závodu a skladu (Plant and warehouse site selection) – určení 

lokalit pro výrobní kapacity a sklady podniku jsou zásadní strategická rozhodnutí 

ovlivňující nejen náklady na dopravu surovin směrem dovnitř a náklady na přepravu 

hotových výrobků směrem ven, ale také úroveň zákaznického servisu a rychlost odezvy. 

[1, 2] 

 

- Manipulace s vráceným zbožím (Return goods handelilng) -  manipulace s vráceným 

zbožím je složitá a nákladná. Dochází k tomu z různých důvodů: problém s fungováním 

daného produktu, zákazník změní názor... Vrácení zboží je složitý proces z důvodu 

manipulace, většinou se jedná o malé množství zboží směrem od zákazníka, zatímco 

podnik je zvyklý manipulovat s velkým objemem zboží směrem k zákazníkovi. Náklady na 

přesun produktu zpět mohou dosahovat až devítinásobku nákladů na přesun stejného 

produktu od výrobce směrem k zákazníkovi. [1, 2] 
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- Zpětná logistika (Reverse logistic) – odstranění, případně likvidace odpadového 

materiálu, který vzniká v procesu výroby, distribuce a balení zboží. Jedná se o činnosti 

jako zabezpečení dočasného uskladnění těchto materiálů, následný odvoz do místa 

likvidace, zpracování a opětovné použití či recyklace. [1, 2] 

 

- Doprava a přeprava ( Transport and Trasportation) -  klíčová činnost, vlastní přesun 

materiálu a zboží z místa vzniku do místa spotřeby, případně až do konečného místa 

likvidace. Zahrnuje výběr způsobu přepravy (letecká, silniční, lodní, železniční), výběr 

přepravní trasy, zajištění dodržení předpisů tranzitních zemí a výběr dopravce. [1, 2] 

 

- Skladování  (Warehousing, Storage) – významně se podílí na tvorbě užitné hodnoty 

času a místa (umožňuje, aby zboží bylo uchováno pro pozdější spotřebu). Je vhodné zboží 

skladovat poblíž místa spotřeby či místa další přepravy. [1, 2] 
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3 Analýza požadavků zákazníků 
 
Pro potřeby této práce nejprve stručně popisuji poptávku a tvorbu dotazníků. Analýza 

požadavků zákazníků vychází z dat získaných z dotazníkového šetření Společnosti. 

Popisuji marketingový mix což je řada aktivit, která ovlivňuje přání a potřeby zákazníků na 

cílových trzích, v mém pojetí jsem jej zpracovala přímo ve vztahu ke Společnosti. 

Zákaznický servis může zlepšit kvalitu poskytovaných služeb. 

 3.1  Poptávka 

Poptávkou rozumíme množství zboží, které spotřebitel nakoupí při jednotlivých úrovních 

ceny, za neměnných cen ostatního zboží, důchodu a ostatních faktorů. 

Poptávku dělíme do tří základních skupin: 

a) Agregátní (celková) poptávka – souhrn všech zamýšlených koupí na trhu, je určena 

objemem výrobků, které si chtějí kupující pořídit a cenami, za které jsou ochotni tyto 

výrobky koupit. 

b) Individuální poptávka – poptávka jediného kupujícího nebo poptávka po produkci 

jediného výrobce. 

c) Tržní (dílčí) poptávka – poptávka všech kupujících po jednom výrobku. [3] 

 
V naší analýze vycházím z individuální poptávky po produkci jediného výrobce. 

 

3.2  Dotazník 

Teorie tvoření dotazníků je velice bohatá a složitá, protože v analýze hodnocení zákazníků 

vycházím z dotazníků, rozhodla jsem se pro velmi zjednodušenou verzi, neboť to není 

předmětem mé práce.  

Při sestavování dotazníků je důležité stanovit si cíle, kterých chceme pomocí analýzy 

odpovědí z dotazníků dosáhnout a stanovit takové otázky, které budou mít pro analýzu 

vypovídající hodnotu.  

V našem případě jsem použila analýzu z interních zdrojů Společnosti, které byly použity 

v průzkumu „Hodnocení spokojenosti zákazníků“. 

V úvodním textu je nezbytné seznámit dotazované s cílem a oblastí průzkumu. 
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Volené otázky musí být zodpověditelné, jasné, stručné a k věci. Zbytečné otázky mohou 

respondenty odradit od dokončení vyplnění. 

Dle náročnosti hodnocení sledovaného cíle volíme buď otevřené nebo uzavřené dotazy. 

a) Otevřené otázky – respondentovi se nechává volná ruka k odpovědi, hrozba malé 

vypovídající hodnoty odpovědi v důsledku špatného pochopení otázky dotazovaným, 

velmi náročné na vyhodnocení, neboť zde platí co odpověď to originál čili se musí provést 

analýza každé jednotlivé odpovědi. Jsou časově velmi náročné u respondenta i hodnotitele. 

b) Uzavřené otázky – respondent má výběr z jednotlivých variant odpovědí. Vyplnění 

takového dotazníku není časově náročné, proto lze předpokládat vyšší účast, ovšem i tyto 

dotazníky mají svá rizika. Hlavním rizikem jsou špatně zvolené otázky a dále hrozba 

náhodných odpovědí.  

K tomu abychom se vyhnuli případným rizikům špatných odpovědí se do dotazníků 

zapracovává takzvané lžiskóre, což jsou kontrolně položené stejné dotazy jinou formulací 

na jejichž základě se kontroluje pravdivost odpovědí. 

Skladba otázek byla zvolena tématicky k jednotlivým oblastem celého procesu a rozdělena 

dle jednotlivých oddělení. [9] 

 

V našem případě se vzhledem k počtu dotazovaných jednalo o dotazy uzavřené. 

 

3.3  Marketingový mix 

„ Marketingový mix je soubor taktických marketingových nástrojů, výrobkové, cenové, 

distribuční a komunikační politiky, které firmě umožňují upravit nabídku podle přání 

zákazníků na cílovém trhu.“ [ Kotler a Armstrong, Marketing, 2004, strana 105] [7] 

 
Rozhodla jsem se představit 8 P marketingového mixu vztažené na Společnost. 
 

1. Produkt (Product) – vyjadřuje jak si stojí na trhu (evropském, celosvětovém) 

2. Cena (Price) – individuální dle balení, vzdálenosti, produktu, objemu odběru, kolísání  

3. Lidé (People) – stav zaměstnanců, vzdělanost, snaha o zvyšování kvalifikace, 

zastupitelnost na jednotlivých odděleních 

4. Propagace (Promotion) – afilace působící na světovém trhu, vlastní zastoupení 

v jednotlivých státech, výhoda komunikace ve vlastním jazyce, schopnost pružné a 
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okamžité reakce na aktuální poptávky, zjednodušení komunikace se zákazníky 

prostřednictvím prostředníka 

5. Zpracování (Processing) – neustálé zvyšování kvality programového vybavení pro 

zjednodušení práce zaměstnanců, inovace výrobních a pomocných zařízení (výrobní linky, 

vysokozdvižné vozíky, autováha) 

6. Místo (Place) – trhy, kam se umisťují výrobky a zboží Společnosti, působí nejen na 

evropských trzích, ale i na asijských kam vyváží hlavně agroprodukty jako líh a saze 

7. Balení (Packaging) – způsobů balení využívá několik, volně ložené, což je nejméně 

nákladné, dále pytlované na paletách, využívá různé rozměry palet, popřípadě big-bagy na 

paletách 

8. Spolupráce (Partership) – vzhledem k velikosti  Společnosti lze na toto „P“ pohlížet 

z několika úhlů, pro mou práci je nejdůležitější vztah zákaznický servis (Customer care) x 

zákazníci a oddělení spedice x dopravci, dodavatelé jsou povyšováni na úroveň partnerů 

což upevňuje vztahy, zvyšuje vstřícnost a zlepšuje kvalitu 

 

3.4  Zákaznický servis 

V dobách tvrdé konkurence, kdy mnohé podniky vyrábí a nabízí podobné produkty (ve 

smyslu užitných vlastností, ceny a kvality) jsou odlišnosti v oblasti zákaznického servisu 

mnohdy významným přínosem výhod nad konkurencí. Představuje výstup logistického 

systému. 

Úroveň servisu poskytovaného vnitropodnikovým útvarům, to je interním zákazníkům, 

ovlivňuje schopnost podniku uspokojovat potřeby externích zákazníků. 

Prakticky v každém průmyslovém odvětví mají zákazníci v současné době širokou 

možnost výběru, konkurence je obrovská a podniky si je nemohou dovolit urazit  nebo jim 

dokonce nevyhovět. 

Zákaznický servis se o zákazníky stará a zároveň hledá nové, čímž zvyšuje rentabilitu 

podniku. Je nutné aby se stal integrální součástí logistického systému. [1] 
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3.4.1  Na zákaznický servis lze pohlížet ze tří hledisek: 

a) činnost či funkce, kterou je potřeba řídit – například vyřizování objednávek, zpracování 

stížností zákazníků, 

b) skutečný výkon v určitých parametrech – například schopnost vyexpedovat kompletní 

objednávku do 24 hodin po její přijetí u 95% všech objednávek, 

c) součást celopodnikové filosofie. [1] 

 

3.4.2  Složky zákaznického servisu: 

a) Předprodejní složka – souvisí s politikou či strategií organizace v oblasti servisu. Může 

mít zásadní vliv na to, jak zákazník vnímá daný podnik a do jaké míry je spokojen se 

službami, které využívá. 

Struktura musí umožňovat pružné reakce na požadavky zákazníků: 

- Organizační struktura – zaručí spolehlivé zabezpečení dosažení cílů v oblasti 

zákaznického servisu, zajistí interní i externí komunikační politiku, výkonnost a nápravné 

akce. Zároveň by měla zpřístupnit zákazníkům ty pracovníky, kteří se podílejí na 

uspokojování jejich potřeb a umí zodpovědět jejich otázky 

- Pružnost systému – začlenit plány pro případ nahodilých a nepředvídaných událostí, které 

umožní organizaci pružně reagovat v případě těchto mimořádných situací 

- Manažerské služby – pomoc při reklamním prodeji, při řízení stavu zásob či objednávání 

Tyto služby se obvykle poskytují formou příruček, manuálů, seminářů popřípadě osobních 

konzultací. [1] 

 

b) Prodejní složka – kolik zboží by měl podnik držet na skladě, aby uspokojil poptávku. 

- Úroveň vyčerpání zásob – měřítko dostupnosti určitého produktu. Měla by se sledovat dle 

produktů a zákazníků, aby bylo možno předcházet potenciálním problémům 

- Informace o stavu objednávky – informace o stavu zboží na skladě (u objednávaného 

produktu), stavu objednávky, předpokládaném nebo skutečném datu dodávky a o stavu 

nevyřízených objednávek 

- Přesnost systému – nepřesnosti v informacích by se měly odhalit a co nejrychleji 

napravit. Pokud problémy neustávají, jedná se o hlubší problém, který vyžaduje zásadní 

systémový zásah a velkou míru pozornosti [1] 
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c) Poprodejní servis – podpora produktu či služby poté, co je zákazník obdržel. Ač si 

poměrně málo zákazníků stěžuje na špatné služby (proto je tato složka často opomíjená), 

přesto se potvrzuje, že udržení a uspokojení současných zákazníků může být rentabilnější 

než získání zákazníků nových. Zahrnuje: 

- Instalaci, záruku, opravy a náhradní díly – důležité hledisko při jakémkoliv nákupu, 

zejména výrobků investiční povahy 

- Sledování produktů – forma evidence, která sleduje, které produkty byly prodány 

jednotlivým zákazníkům 

- Stížnosti zákazníků, reklamace, vracení zboží – je důležité mít k dispozici precizní 

informační systém, aby bylo možno ihned zpracovat údaje od zákazníka, monitorovat 

trendy a poskytovat zákazníkům nejaktuálnější informace 

- Náhrady produktů – po dobu servisu je důležité mít na skladě záložní produkty, které lze 

zákazníkovi nabídnout. Minimalizují se tím nesnáze zákazníka a může podstatně zvýšit 

jeho loajálnost [1] 

 

3.5 „Hodnocení spokojenosti zákazníků 2008“ 

Cílem analýzy Společnosti bylo vytvořit souhrnný pohled na odpovědi respondentů všech 

uzavřených dotazníkových akcí v roce 2008 a identifikovat problémové oblasti vyskytující 

se ve všech vybraných teritoriích.  

 

 

Z 329 oslovených respondentů vyplněné dotazníky zaslalo 216 ( 65,35%). 

 
Dotazníková 

akce 
Počet 

respondentů 
Finalizováno Finalizováno 

v % 
ČR 166 125 75,30% 
SR 4 3 75,00% 

Německo 89 40 44,94% 
Rakousko 11 5 45,45% 
Švýcarsko 3 2 66,67% 
Maďarsko 22 15 68,18% 
Bělorusko 1 1 100,00% 

Distributoři 33 24 72,73% 
Celkem 329 215 65,35% 
                      Tabulka 1 výsledků vrácených dotazníků [10] 
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Dotazník byl rozdělen dle několika oblastí: 

- Nabídkové řízení 

- Objednávky 

- Dodávky 

- Výrobky 

- Přeprava materiálu [10] 

 

- Informace o zákazníkovi: 

- Potenciál 

- Způsob zpracování 

- Konečný výrobek 

- Předpoklady ve změně objemu výroby (nákupu surovin) [10] 

 

U většiny otázek byly použity šestistupňové škály, pomocí nichž respondent na položenou 

otázku odpovídal ze tří pohledů: 

- Jak je s danou oblastí spokojen 

- Jak je tato oblast pro něho důležitá 

- Jak danou oblast u Společnosti srovnává s konkurencí [10] 

 

 

Na základě individuálního zpracování analýzy dat byl vytvořen počet úkolů dle oblastí 

vyplývajících z odpovědí respondentů. 

 

Individuální zpracování spočívá v roztřídění těch odpovědí, u kterých: 

- Respondent označil nízkou spokojenost nebo horší srovnání s jiným dodavatelem 

- Respondent zaškrtnul volbu vyžadující reakci ze strany Společnosti (zájem o podrobnější  

informace, o dopravu a tak dále) 

- Respondent přidal textovou poznámku jako dotaz, připomínku, námět  [10] 

 

Na základě těchto odpovědí byl vytvořen úkol pro příslušného pracovníka, který se jím 

bude zabývat či zákazníkovi prostřednictvím prodejců podá požadované informace. [10] 
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Oblast Počet úkolů 

Negativní odpovědi 375 

Náměty ke zlepšení služeb úsekem prodeje 12 

Náměty k dodání 5 

Náměty k balení 16 

Náměty k dopravě 7 

Dodání – zájem o nabídku dopravy 31 

Dodání – SQAS, ECD – odpověď ano 45 

Dodání – další certifikáty 4 

Dokumentace 8 

Likvidace obalu – dostatek informací „ne“ 41 

Zpětný odběr pytlů/palet 40 

Ostatní 15 

Náměty k nakládce 4 

                                                      Tabulka 2 Tabulka  úkolů [10] 

 

Ze statistického hlediska se zkoumal vztah mezi spokojeností a důležitostí. Byl vytvořen 

graf se 4 kvadranty: 

1. Kvadrant – vysoká důležitost, nízká spokojenost – důvod ke zlepšení 

2. Kvadrant – nízká důležitost, vysoká spokojenost – oblast potenciálního zlepšení 

3. Kvadrant – nízká důležitost, vysoká spokojenost – oblast potenciálních úspor 

4. Kvadrant – vysoká důležitost, vysoká spokojenost – silné stránky 

 

Všechny vypočítané průměrné hodnoty odpovědí se nacházely v jednom shluku ve 4. 

kvadrantu s vysokou důležitostí a vysokou spokojeností. Proto byl vytvořen další graf 

s detailnějším pohledem čímž se jednotlivé okruhy otázek umístily do různých kvadrantů a 

umožnily tak lépe identifikovat oblasti s nižší spokojeností ve vztahu k důležitosti. [10] 
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Z této detailnější analýzy vyplynulo: 

1. Kvadrant - Důvody ke zlepšení: 

- pravidelnost nabídky a měsíční disponibilita zboží dle potřeb zákazníka 

- rychlost řešení reklamací a stížností 

- bezvadné balení 

- způsob řešení reklamací a stížností 

- dostatek informací o zpracovatelském produktu 

2. Kvadrant – Oblast potenciálního zlepšení: 

- přístup řidičů při vykládce 

- schopnost pružně nabídnout alternativní typy dle měnících se potřeb zpracování  

   zákazníka 

- technický a vizuální stav vozidla 

- doba nakládky, čekací doba 

- atesty k čistotě autosila (v případě využití) 

3. Kvadrant – Oblast potenciálních úspor: 

- komunikace s oddělením zajišťujícím dopravu (úplné a včasné informace) 

- jednoduchost nabídkového řízení a kontraktace 

- úplnost nabídky 

- jazyková vybavenost 

4. Kvadrant – Výhoda: 

- vstřícnost jednání při řešení reklamací a stížností 

- včasnost dodání v návaznosti na vykládací časy zákazníků 

- čistota balení 

- rychlost reakce na okamžité jednorázové poptávky 

- vstřícnost jednání při nabídkovém řízení a kontraktaci 

- dodržení plánovaných termínů nakládky 

- dodací listy k materiálům 

- atesty k materiálům 

- avizace o nakládce zboží 

- Jsme Vám k dispozici vždy, kdy potřebujete? 

- rychlost reakce zákazníků na požadavky na nakládku  [10] 
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4 Analýza nákladovosti na přepravu výrobků k zákazníkovi z pohledu 
odesílatele a z pohledu dopravce 

 
Náklady jsou stěžejním ekonomickým faktorem, který má přímý dopad na chod každé 

firmy. Nejdříve objasním analýzu celkových nákladů a do jakých vztahů vstupují 

logistické náklady a činnosti. Poté představím postup výpočtu cen za přepravu, čili jaké 

náklady musí přepravní společnost zohlednit do své kalkulace. V této kapitole popisuji 

druhy přeprav, jejich přednosti a nedostatky a vliv druhů balení na náklady. 

4.1 Náklady 

Pojem náklady lze vysvětlit jako výdajovou stránku společnosti, jejíž výše se poměřuje 

s příjmy. Rozdělujeme je na celkové, fixní a variabilní. Platí zde vzorec: 

Celkové náklady (TC) = Fixní náklady (FC) + Variabilní náklady (VC) [5] 

4.1.1 Fixní náklady 

Někdy se nazývají také režijní či „zapuštěné náklady“. Tvoří je smluvní platby za výstavbu 

budov, platby z pronájmu zařízení, úrokové platby z půjček, platy zaměstnanců atd. Tyto 

náklady se platí i když společnost nemá žádný výstup a pokud se výstup změní jejich výše 

je stabilní, tzn. jsou stabilní. [5] 

4.1.2 Variabilní náklady 

Mění se s úrovní výstupu. Jako příklad můžeme použít materiál k výrobě výstupu, palivo, 

světlo, elektřina atd. Dle definice začínají VC na nule a rostou s růstem výstupu. [5] 

 

4.2 Analýza celkových nákladů 

Při dané úrovni zákaznického servisu by měl management minimalizovat celkové 

logistické náklady a nikoliv pouze náklady jednotlivých činností (například skladování, 

zásoby či přepravu), což by mohlo mít za následek jejich zvýšení. Snížíme –li jeden druh 

nákladů povede to ke zvýšení jiného či dokonce jiných druhů nákladů.  

Má-li být analýza nákladových vazeb provedena se správnými výsledky, musíme mít 

k dispozici veškerá skutečná data o nákladech jednotlivých složek logistiky a být schopni 

vysvětlit, jaký vliv budou mít na celkové náklady změny v nákladech na určitou složku či 

činnost.  
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Cílem logistiky je minimalizovat celkové náklady při dosažení potřebné úrovně 

zákaznického servisu, přičemž platí, že celkové náklady = náklady na přepravu + 

skladovací náklady + náklady na vyřizování objednávek a informatiku + množstevní 

náklady + náklady na udržování zásob. [1] 

 

 

 
                Obrázek.2. Nákladové vazby mezi základními složkami marketingu a logistiky [1] 

 

„Cíl marketingu: Přidělit zdroje v rámci marketingového mixu tak, aby byla 

maximalizována dlouhodobá rentabilita podniku.  

Cíl logistiky: Minimalizovat celkové náklady při dosažení potřebné úrovně zákaznického 

servisu, přičemž platí, že celkové náklady = náklady na přepravu + skladovací náklady + 

náklady na vyřizování objednávek a informatiku + množstevní náklady + náklady na 

Produkt 

Cena Propagace 

Místo/úroveň 
zákaznického 
servisu 

Přepravní 
náklady 

Náklady na 
udržování zásob 

Skladovací 
náklady 

Náklady na 
vyřizování 
objednávek a 
informatiku 

Množstevní 
náklady 
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udržování zásob.“ [Lambert, Douglas M., Ellram, Lisa M., Stock, James R. 2000, 

Logistika, strana 13] 

4.3 Nezbytné informace o nákladech 

Účetní informace díky kterým je management schopen se rozhodovat v řadě oblastí, 

například zahájení činnosti na nových trzích, využití výhod progresivních přepravních 

systémů, volbu veřejného dopravce či nákup a provoz vlastního vozového parku, 

zvyšování zásob, dodávek, změny způsobu balení, volba stupně automatizace vyřizování 

objednávek. [1] 

 

Existuje řada logistických otázek, které si management zodpoví díky informacím 

z účetního systému. Například: 

- Jak logistické náklady ovlivňují zisk podniku vygenerovaný jednotlivými segmenty (dle 

jednotlivých  oblastí, zákazníků, produktů)? 

- Jaké náklady jsou spojeny s poskytováním vyšší úrovně zákaznického servisu? 

- Jaká je pro podnik optimální výše zásob? 

- Kolik stojí udržování zásob v určité výši? 

- Jakou bychom měli používat kombinaci druhů dopravy a dopravců? 

- Kolik bychom měli provozovat regionálních skladů a kde je umístit? 

- Které varianty balení finálních produktů používat? 

- Jaké distribuční kanály použít? 

K zodpovězení těchto otázek je nutné vědět, které náklady a příjmy se po zavedení změn 

v logistickém systému změní. [1] 

 

4.4 Vztahy logistických nákladů a činností 

Ztráta prodejní příležitosti – ztráta konkrétního prodeje, ztráta potenciálních budoucích 

nákupů jednotlivých zákazníků a také těch zákazníků, kteří nákup neuskuteční díky 

negativní ústní publicitě ze strany bývalých zákazníků. [1] 

 

Přepravní náklady – aktivity spojené s přepravou zboží, jednotlivé náklady lze členit dle 

zákazníků, vyráběných výrobků, exportu, importu, vnitrostátní přepravy a tak dále, výše 
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nákladů se mění v závislostech na hmotnostech, objemech (kubaturách) dodávek, místě 

původu a určení, celkové přepravní vzdálenosti. [1] 

 

Skladovací náklady – ovlivněny hlavně výběrem místa výrobních kapacit a skladů 

podniku, vznikají v návaznosti na změně počtu skladovaného zboží či změně umístění 

skladovacích prostor. [1] 

 

Náklady na vyřizování objednávek a informační systém – představují nesmírně důležité 

investice, neboť  se velice významně podílejí na dobré úrovni zákaznického servisu, tedy i 

úrovni spokojenosti zákazníka. Dopravní a přepravní firmy investují nemalé částky do 

informačních systémů aby zajistili technologie jako je elektronická výměna dat, satelitní 

přenos dat či využívání čárových kódů a jejich snímání. [1] 

 

Množstevní náklady – spojené se změnami v nakupovaném množství a změnami ve 

výrobě. Zahrnují následující položky: 

a) Přípravné náklady:  

- čas potřebný pro přestavení výrobní linky, vyhledání dodavatele, předání  

   objednávky 

  - materiál vyřazený z důvodu přestavby výrobní linky 

  - snížená efektivnost v době kdy nabíhá linka či začíná nový dodavatel 

b) Ztráty kapacity: způsobují je výpadky při přechodu na jiného dodavatele či při výměně  

                               linky        

c) Manipulace s materiálem: expedice, plánování 

d) Cenové rozdíly: způsobuje je nákup různých množství 

e) Náklady na objednávku: podání a sledování objednávek [1] 

 

Náklady na udržování zásob – způsobují je činnosti jako řízení stavu zásob, balení zboží, 

aktivity spojené se „zpětnou logistikou“. Skládají se ze čtyř hlavních skupin: 

a) Kapitálové náklady – náklady z vázanosti oběžných prostředků v zásobách, návratnost,   

                                        které by podnik dosáhl z těchto prostředků (kdyby nebyly vázány  

                                        v zásobách) kdyby je investoval jiným způsobem 
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b) Náklady spojené se službami – zahrnují zdanění a pojištění zásob 

c) Náklady na skladování zásob – náklady na skladovací plochu, která se mění v závislosti  

                                                        na stavu zásob  

d) Náklady na rizika – ztráty vyplývající  ze zastarávání zboží, drobných krádeží,  

 

4.5 Dopravní náklady 

Dopravní náklady se odvíjejí od několika faktorů:  

- způsob přepravy (typu dopravního prostředku) 

- druh zboží 

- druh balení 

- země do které zboží směřuje (různé země mají různé požadavky na dopravní prostředky,  

  různá váhová omezení a tak dále) 

- zda se jedná o přepravu vnitrostátní, v rámci EU či „t řetí zemi“1  

- hodnota zboží (například různá připojištění při vysoké hodnotě zboží) 

- dodací parita  

Existuje obecný přehled nákladů, které dopravce musí zohlednit při výpočtu ceny za 

přepravu. Obecně se počítá jednotlivá položka na kilometr. Neexistují žádné předepsané 

koeficienty přepočtu, každý dopravce je určuje na základě svých znalostí a zkušeností. 

 

Leasing/úvěr 

Dálniční 
známka/mýto 

Pneu 

Mobilní 
telefon, GPS 

Řidiči 

Diety 

Opravy + režie 

Nafta  
DPH 

Pojištění 
Tabulka 3  Tabulka nákladů dopravce pro výpočet ceny dopravného 
 
                                                 
1 „třetí země“ – mimounijní státy (například Švýcarsko, Ukrajina) popřípadě mezikontinentální přepravy, je 
nezbytné vystavit celní dokumenty 
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Další skutečnosti, které musí dopravce zhodnotit, jsou omezení států, přes které bude 

přeprava realizována. Pokud se jedná o krátkou přepravu, cena dopravy se počítá dle 

fixních denních nákladů v kombinaci s ujetými kilometry tedy variabilními náklady. Další 

možné vícenáklady vznikají při využití kombinované dopravy, tedy za využití i jiného 

dopravního prostředku - vlak, trajekt,... 

 

4.5.1 Způsob přepravy: 

a) Silniční přeprava – zajišťuje rychlé a spolehlivé služby, jedná se o velmi flexibilní a 

univerzální řešení přepravy což je dáno hustotou silničních sítí po celém civilizovaném 

světě. Tento způsob poskytuje nejširší pokrytí trhu. Lze jím přepravovat veškeré produkty 

včetně těch, které vyžadují speciální modifikace dopravních prostředků. Autodopravci 

zapojeni do dodavatelských systémů just-in-time2 operují na bázi  předem daných jízdních 

řádů. Objem zboží přepravovaného tímto způsobem stále narůstá, neboť automobilová 

doprava je ve srovnání s jinými druhy dopravy lépe slučitelná s požadavky zákazníků. [1] 

b) Železniční přeprava – postrádá pružnost a univerzálnost silniční přepravy jelikož je 

omezená na pevně dané tratě. Ač je dostupná téměř ve všech velkých městech na světě i 

v mnoha menších obcích, není stále zdaleka tak rozsáhlá jako síť silniční. Obvykle 

poskytuje přepravu typu terminál – terminál, pouze v případě, že si podnik zařídí 

kolejovou přípojku přímo do svých zařízení jedná se o typ z místa na místo jako u 

automobilové přepravy. Její největší výhodou však stále zůstává cena. Je levná. Ovšem 

z hlediska zabezpečení proti poškození a ztrátám nevychází zcela příznivě. A také doba 

přepravy je podstatně delší. [1] 

c) Letecká přeprava – je vysoce pružná a flexibilní, poskytuje častý a spolehlivý servis, ale 

zároveň velice drahá, proto je považována za nadstandardní způsob přepravy. Touto cestou 

se přepravuje zboží vysoké hodnoty nebo zboží, které musí být u svého příjemce velice 

rychle. Má nejkratší doručovací dobu ze všech druhů přeprav. Pokud se bude zboží 

přepravovat na kratší vzdálenost, doba doručení může být kratší při využití silniční 

přepravy. [1] 

 

                                                 
2 just-in-time – cílem je eliminace činností, které nepřidávají hodnotu v rámci všech operací podniku, 
z hlediska dopravců se jedná o velmi náročnou disciplínu neboť požadavky zahrnují potřebu kratší a 
spolehlivější doby přeprav, výbornou komunikace, použití malého počtu dopravců, kvalitní rozhodovací 
modely (zda použít vlastní, veřejné či smluvní dopravní prostředky) 
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d) Lodní přeprava – rozdělujeme ji do čtyř různých kategorií: 

- doprava po vnitrozemských vodních cestách – řeky, kanály, 

- doprava po jezerech, 

- přípobřežní námořní doprava, 

- mezinárodní námořní doprava. 

S výjimkou námořní zaoceánské dopravy je velmi omezována dostupností jezer, řek, 

kanálů nebo přípobřežních vodních cest. Z tohoto důvodu je velmi využívaná v místech, 

kde mají dobré podmínky jako např. Nizozemí či severní Evropa, kde jsou hlavní 

populační oblasti vodním cestám přístupné a vzdálenosti mezi výchozími a cílovými místy 

relativně krátké. Její význam vzhledem k nízkým nákladům z hlediska mezinárodního 

vývoje stále narůstá. [1]  

e) Potrubní doprava – touto cestou lze přepravovat jen omezený počet produktů jako jsou 

zemní plyn, ropa a ropné produkty, voda, chemikálie a tak dále. Spolehlivost a příznivé 

náklady jsou výhodou. Zájem o tento způsob přepravy narůstá. [1] 

f) Třetí strany – zprostředkovatelé nebo poskytovatelé přepravních služeb, poskytují 

spojení mezi přepravci a dopravci. Často nevlastní dopravní prostředky, ale mají uzavřené 

smluvní vztahy s různými dodavateli. Výhodou je široká nabídka služeb naopak 

nevýhodou je vyšší cena. Patří sem: 

- Dopravní zprostředkovatelé (brokeři)- poskytují služby v oblasti zajištění a koordinace 

přepravy zboží a produktů, účtují si poplatek – obvykle procento z částky, kterou získá 

zprostředkovatel od přepravce. 

- Zasilatelé – nakupují dopravní služby od různých dopravců, někdy dopravní prostředky i 

vlastní, můžeme je rozdělit na vnitrostátní a zahraniční, pozemní a letecké. 

Rozdíl mezi brokery a zasilateli je hlavně v tom, že broker není narozdíl od zasilatele 

dopravce ani přepravce, ale pouze prostředník mezi těmito dvěma subjekty. Práva a 

povinnosti za ztrátu či poškození zboží tudíž nese zasilatel a nikoliv broker. [1] 

 

Dopravu lze dělit z různých dalších hledisek, například dle přemisťovaného objektu  

(osobní, nákladní), místa jejich provozování ( vnitropodnikovou, mimopodnikovou), 

obsluhovaného území ( vnitrostátní, mezinárodní), velikosti zásilky (celovozová, kusová), 

pravidelnost (pravidelná, nepravidelná), nebo hromadnou a nehromadnou. [6] 
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Doprava Přednosti Nedostatky 

Silniční 

- rychlost 
- spolehlivost 
- schopnost zabezpečit přímou 
přepravu 
- různorodost vozového parku 
- vzájemná nezávislost 
jednotlivých přeprav 
- lepší ochrana zboží 
- vysoká flexibilita 

- rychle rostoucí náklady 
s přepravní vzdáleností 
- značná závislost na počasí 
- dopravní kongesce 
- problémy se současnou přepravou 
velkého množství zboží 
- negativní vliv na životní prostředí 
- velká nehodovost 

Železniční 

- možnost současné přepravy 
většího množství zboží 
- nízké náklady při větších 
přepravních vzdálenostech 
- možnosti rychlejšího průjezdu 
městskými a průmyslovými 
aglomeracemi a přes hranice 

- menší možnosti zabezpečení 
přímé dopravy 
- menší pravidelnost a spolehlivost 
- menší přizpůsobivost měnícím se 
požadavkům 
- značná ovlivnitelnost celé 
železniční sítě při nehodách a 
provozních poruchách 

Vodní 

- velmi nízké náklady na přepravu 
- velká kapacita dopravních 
prostředků 
- schopnost zabezpečit přepravu 
těžkých předmětů 

- nutnost svozu a rozvozu jinými 
dopravními prostředky 
- nesoulad kapacit s dopravními 
prostředky navazujících doprav a 
nutnost skladování zboží 
- závislost na počasí 

Letecká 

- vysoká rychlost 
- jednodušší balení 
 

- vysoká cena 
- závislost na počasí a někdy z toho 
vyplívající nepravidelnost 
- omezená kapacita 
- nutnost zabezpečení návazné 
dopravy, která snižuje rychlost 
- negativní vliv na životní prostředí 
-omezení druhů přepravitelného 
zboží (ADR) 

Potrubní 

- vysoká spolehlivost a kapacita 
- šetrnost k životnímu prostředí 
- poměrně nízké náklady 

- značné investiční náklady 
- nevhodná pro menší množství 
- problémy při změně druhu 
přepravovaných substrátů 

Tabulka 4  Přednosti a nedostatky jednotlivých druhů přeprav  [6] 
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4.5.2 Druh balení: 

Podle toho, jak je zboží zabaleno se rozhoduje, jaký se využije druh dopravního 

prostředku. Je také důležitým aspektem manipulace s materiálem a jeho skladováním. Má 

velice úzkou návaznost na výkonnost a efektivnost skladů.  

Z logistického hlediska je základní funkci balení ochrana, uspořádání a identifikace 

výrobku. Balení zabírá dodatečný skladový prostor a přidává na váze zboží. Mezi důležité 

aspekty balení patří ekologické obaly a obalové techniky vzhledem k požadavkům zpětné 

logistiky. [1] 

 

Šest logistických funkcí, které vykonává balení: 

 

a) Uzavření výrobku – před přemístěním výrobku od odesílatele k výrobci, musí být do 

něčeho uložen a uzavřen. Pokud by se obal roztrhl hrozí poškození či dokonce ztráta 

výrobku, jedná-li se o zboží podléhající úmluvě ADR3 může dojít ke znečištění životního 

prostředí 

 

b) Ochrana výrobku – ochrana před poškozením či ztrátou v důsledku vnějších vlivů jako 

jsou prach, hmyz, vlhkost 

 

c) Rozdělení – rozdělení hromadných výstupů výroby na menší množství vhodnější pro 

spotřebitele 

 

d) Sjednocení velikostí – sdružení primárních balení (například kartónová krabice) do 

sekundárních balení (například paleta) 

 

e) Vhodnost pro spotřebitele – zvolit takový obal, aby zákazník nemusel vynakládat příliš 

mnoho času na získání výrobku (rozbalení) 

 

f) Komunikace – použít snadno pochopitelné symboly [1] 

 

                                                 
3 ADR ( Accord Dangereuses Route) – Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí, 
ukládá podmínky přepravy nebezpečného nákladu 
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Vliv balení na náklady: 

- použití odlehčených materiálů šetří náklady na dopravu 

- pečlivé naplánování rozměrů balení vede k lepší vytíženosti skladů i dopravních 

prostředků 

- balení, které poskytne zboží vyšší ochranu sníží míru poškozování zboží a tím i 

požadavky na speciální manipulaci 

- balení, které splňuje ekologické požadavky šetří další vícenáklady na likvidaci materiálu 

a zároveň zlepšuje image podniku 

- využití vratných obalů snižuje objem odpadových produktů [1] 

4.5.3 Dodací parity 

Dodací podmínky stanovují práva a povinnosti dodavatele, dopravce a odběratele. 

Zabývají se vztahy vyplývajícími z kupní smlouvy. 

 

Dělí se na čtyři základní skupiny: 

 

E – doložka odebrání 

 

F – doložka neplaceno 

 

C – doložka placeno 

 

D – doložka dodání 

 

Oddělení spedice zpracovává při exportu požadavky na přepravu doložek C a D. Při 

importu zboží doložku E.  

Oddělení expedice a oddělení celního jednatelství pracují se všemi typy doložek. 

Podrobný popis jednotlivých parit viz. příloha číslo C). 
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5 Vliv mýtného a ceny nafty na přepravní náklady 
 
Zavedením mýtného dochází k výraznému zvyšování přepravních nákladů. V této kapitole 

popisuji praktickou ukázku tohoto navýšení po zavedení mýtného v České Republice. Dále 

graficky znázorňuji vývoj ceny nafty ve sledovaném období. 

5.1 Mýtné 

Mýtné je poplatek, který se vybírá za použití cest, dálnic, tunelů či mostů. 

5.2 Mýtné v ČR   

Zavedlo se v lednu roku 2007. 1. etapa zahrnuje přibližně 970 km dálnic a rychlostních 

silnic.  Mýtu podléhají vozidla a soupravy od  největší přípustné hmotnosti 12 tun. 

 

Sazby mýtného pro dálnice a rychlostní silnice 

Tabulka mýtných sazeb (Kč/ km) 

Emisní třída do Euro II Emisní třída Euro III a vyšší 

Počet náprav Počet náprav 

 

2 

 

3 

 

4< 

 

2 

 

3 

 

4< 

 

2,30 

 

3,70 

 

5,40 

 

1,70 

 

2,90 

 

4,20 

Tabulka 5  Sazby mýtného [7] 
 
 

Zákon č. 13/1997Sb. o pozemních komunikacích ve znění Zákona číslo 80/2006 Sbírky 

§22c  odst. 6 stanovuje povinnost dopravce uvádět částku za mýtné  odděleně: 

 

 “Při stanovení a vyúčtování přepravného zákazníkům má provozovatel vozidla v systému 

elektronického mýtného, je-li tuzemským dopravcem, povinnost uvádět i výši mýtného 

vztahující se k provedené přepravě.“ (citace Česmad)  [7] 
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Odhadované navýšení nákladů 

V mezinárodní přepravě při ujetí 120 000 km, provozu 20% v ČR a 65% 

po zpoplatněných dálnicích a rychlostních komunikacích může být nárůst  

ceny na 1 km asi 2,84% 

V případě vnitrostátní přepravy, při ujetí 80 000 km, a 55% po zpoplatněných dálnicích a 

rychlostních komunikacích pak nárůst může činit až 13,2 % na 1 km. 

Průměrné hodnoty zvýšení ceny za přepravu jsou pak odhadovány na 20 až 25% na 

zpoplatněných úsecích, celkem pak přibližně 15% 

Nárůst nákladů na administrativu  (evidence a kontrola mýtných transakcí, účetnictví, 

smlouvy, reklamace apod.) u firmy s přibližně 50-ti vozidly zvyšuje cenu  

přepravy na 1 km asi o 0,50 Kč. [7] 

 

5.3 Praktický příklad 

Společnost provozuje celkem 15 kamionů a zabezpečuje přepravu zboží do Německa a 

Rakouska s využitím hraničních přechodů Strážný, Folmava a Rozvadov. 

Při provedené kalkulaci 3 přeprav do Rakouska a 6 přeprav přes Folmavu a 20 přeprav 

přes hraniční přechod Strážný, ujedou naše vozidla za l týden po dálnici 10.980 km tj. při 

průměrné sazbě 4,80. Kč celkem 52.704,- Kč. 

Pokud počítáme, že vozidla jsou za rok v provozu 49 týdnů (odpočet 2 týdnů dovolené a 2 

týdnů v závěru prosince), pak za rok přestavuje výše mýtného částku 2,582.496,- Kč 

Pokud dojde k zavedení mýta na silnicích I. třídy, pak bude třeba připočítat za týden ujetí 

8.760 km to je při průměrné sazbě 2,30 Kč celkem 20.148,- Kč a za 49 týdnů 987.252,- 

Kč.  [7] 

 

Rekapitulace 

dálnice 52.704,-  Kč 2,582.496,-- Kč 

silnice I.třídy 20.148,-- Kč 987.252,--  Kč 

c e l k e m 72.852,--  Kč 3,569.748,--  Kč 
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5.4 Vývoj ceny nafty 

V níže uvedené tabulce jsou uvedeny průměrné ceny nafty v letech 2002-2008. Je 

evidentní, že k nejvyššímu nárůstu došlo v důsledku celosvětového rozvoje. Toto zvýšení 

má samozřejmě i velký vliv na přepravní náklady. Například v roce 2006 jsme byli nuceni 

na konci prvního pololetí v důsledku okamžitého zvýšení cen vyhlásit mimořádné 

hromadné výběrové řízení, neboť naše dodavatelské společnosti nebyly schopny za 

stávající ceny udržet stanovený standard. 

 

Rok 
Ø cena 
nafty 

2002 21,62 
2003 21,7 
2004 24,98 
2005 27,93 
2006 29,04 
2007 28,76 
2008 31,68 

Tabulka 6  Ceny nafty zdroj dat web: http://www.business.center.cz 
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 Obrázek 3  Ggraf vývoje ceny nafty - zdroj dat web: http://www.business.center.cz 
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V prvním čtvrtletí roku 2009 byla průměrná cena  nafty 28,50,- Kč. V grafu již tuto 

hodnotu neuvádím, neboť se nevztahuje ke zkoumanému období. 

6  Vývoj úrovně poskytovaných služeb 
 
Tato kapitola je první praktickou částí mé práce. Popisuji vývoj oddělení spedice, 

zákaznického servisu a skladování Společnosti. Přidávám svá doporučení pro zlepšení 

těchto oddělení. Jedna část je věnována hromadnému výběrovému řízení, jehož zavedení 

má zásadní vliv na snižování nákladů na přepravu. 

6.1. Vývoj spedice Společnosti 

Při zakládání spedice, založené jako dceřinná společnost DSL s.r.o. v roce 1994 se tehdejší 

vedení rozhodovalo, jaké služby bude  poskytovat a nakonec vytvořili nejen spediční 

oddělení, zabývající se zajišťováním dopravních prostředků a komunikací se zákazníky, 

ale také oddělení celní deklarace, zajišťující celní odbavení exportních zakázek a zaclívání 

importních zásilek a oddělení expedice, které vybavovalo naložené dopravní prostředky 

základními dokumenty potřebnými k hladkému průběhu doručení materiálu odběratelům. 

Bylo nutné vytvořit dobré vztahy nejen s obchodním oddělením Společnosti, ale také 

navázat vztahy s mosteckým celním úřadem, zajistit programové vybavení a dodavatele 

veškeré dokumentace. 

Spedice byla provozována pomocí veřejných dopravců, kteří byli najímáni na jednotlivé 

přepravy dle potřeby. Bylo to velice flexibilní řešení, ale zároveň velice riskantní a 

nákladné, neboť probíhalo formou „kdo dřív přijde ten dřív jede“. Časem se sice 

vybudovala určitá databáze schopných a spolehlivých společností či jedinců, kteří byli 

preferováni, ale přesto se z hlediska nákladů nedalo hovořit o efektivním řešení. 

V roce 1999 se DSL, jako již plně funkční společnost vykazující slušný zisk, stala součástí 

Společnosti, vytvořilo se tak vlastní spediční oddělení, které bylo schopné poskytnout 

stejně kvalitní a pružné služby i ostatním společnostem sídlícím v areálu i mimo něj a tím 

vydělat nemalé peníze nejen na pokrytí nákladů, ale i slušný výnos.  

V této době mělo oddělení 17 členů: 

- 1 vedoucí 

- 2 spedice 

- 2 celní jednatelství 
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- 1 fakturace 

- 5 expedice – 12 hodinové směny 

- 6 expedice –   8 hodinové směny 

Oddělení dokázalo přepravit prakticky cokoliv, využívalo veškeré dostupné dopravní 

prostředky a druhy doprav, kromě potrubní, a vybudovalo si velmi slušnou image mezi 

ostatními spedicemi a hlavně zákazníky. 

Touto formou oddělení fungovalo až do roku 2002, kdy na základě zvyšování efektivnosti 

a snižování nákladů byla provedena výměna managementu a chod oddělení nabral nový 

směr.  

Především se začala vymýšlet strategie jak snížit dopravní náklady. Do současné doby se 

na změny ovlivňující výši ceny za přepravu reagovalo vždy po zvážení žádosti dopravce, 

který onu žádost podal. Neexistoval centrální ceník, ve kterém by byly jednotlivé ceny a 

dopravci, kteří je mají jezdit, ale spoléhalo se na předchozí domluvu s dopravcem, který 

garantoval písemně každou poptávanou cenu. Každá destinace se poptávala jednotlivě, 

nacenění dopravci zasílali e-mailem a následné vyhodnocování prováděly disponentky 

spedice.  

Když jsem v roce 2003 nastoupila na toto oddělení, obě předchozí pracovnice byly jedna 

v novém zaměstnání a druhá ve výpovědní lhůtě a proto jsem neměla dostatek času na 

zapracování a sesbírání dostatečných informací. Píši to v souvislosti s cenami, které v té 

době byly poptávány jak jsem zmínila výše a tudíž, když jsem si nebyla jistá komu danou 

přepravu zadat, měla jsem menší problém s dohledáním příslušné ceny a dopravce. 

Programové vybavení v té době neumožňovalo vyhlašovat výběrové řízení, čili nebylo 

schopno vytvořit danou databázi destinací, cen a dopravních firem. 

Nové vedení přišlo s návrhem nakoupit kvalitnější softwarové vybavení a vybrat několik 

osvědčených velkých přepravních společností a vyhlásit hromadné výběrové řízení ze 

kterého by následně byla vytvořena ona výše zmíněná databáze neboli centrální ceník 

přístupný nejen disponentům spedice, ale také obchodnímu oddělení a oddělení 

zákaznického servisu. Tato pro Společnost revoluční změna proběhla a je úspěšně 

využívána od roku 2004. 

V současné době oddělení spedice, expedice a celního jednatelství zpracovává vyšší počet 

požadavků na přepravu s nižším počtem zaměstnanců: 

- 2+1 spedice 
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- 1+1 celní jednatelství 

- 1 fakturace 

- 5 expedice – 12 hodinové směny 

- 4+1 expedice –   8 hodinové směny 

Využívá se silniční (valníky, autosila, autocisterny, sklápěčky), železniční, letecká i lodní 

přeprava. 

Po vstupu České Republiky do Evropské Unie v roce 2004 se zjednodušila práce oddělení 

celní deklarace a oddělení spedice, které do té doby pracně a v některých případech i velmi 

složitě a zdlouhavě zjišťovalo celní úřady místa určení popřípadě spediční společnosti 

provádějící na hranicích vyclívání vyváženého zboží. Tento úkol se samozřejmě čas od 

času řeší při vývozech zboží do třetích zemí a to nejen po Evropě (Švýcarsko), ale i do 

USA a asijské státy, hlavně Čína a Korea.  

Vyváží se jak plasty a agro produkty (močovina, chezacarb – saze, oxo produkty) tak 

náhradní díly a stále i za provizi pracuje jako veřejná spedice pro externí zákazníky.  

V rámci neustálého tlaku na snižování nákladů je zde snaha neustále přicházet na nové 

možnosti. Jedním ze způsobů je vyšší vytížení vozidel z důvodu zvýšení hmotnosti palet 

z 1250 kg na 1375 kg, zvýšení objemu nakládky volně loženého granulátu z 25 na 27 t 

v tuzemské přepravě. 

Díky informačnímu systému je práce jednodušší, neboť mnoho věcí je automatizovaných a 

tím není na zaměstnance kladen takový nárok. Provádí menší počet operací čímž se snižuje 

chybovost procesu. 

 

Přesto si myslím, že lze zlepšit oddělení spedice. Jako prvořadý krok bych uvedla zvýšení 

počtu zaměstnanců. S narůstajícím počtem přeprav se zákonitě snižuje efektivnost 

výkonnosti jednotlivých pracovníků.  

Jsou automaticky kladeny vyšší nároky na zastupitelnost. Na oddělení spedice je kladen 

důraz na zvyšování jazykové vybavenosti a kvalifikace což je časově velmi náročné. Při 

výpadku některých pracovnic ze směnového provozu hrozí výpadek chodu oddělení, toto 

riziko je nejaktuálnější u 12hod. provozu. 

Dále bych se snažila urychlit vývoj a implementaci programového vybavení, na kterém se 

pracuje od roku 2004. Společnost je pilotním projektem dodavatelské IT společnosti, proto 
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dochází k neustálému nárůstu požadavků ze strany Společnosti, na kterých se pracuje 

průběžně při běžném chodu. Následkem je zpomalení procesů.  

Pro názornost vývoje přikládám graf přepravených tun na paritě CPT dle jednotlivých 

zkoumaných let vzhledem k počtu pracovníků oddělení spedice. Je zde evidentní nárůst, ke 

kterému dochází díky lepší nabídce cen přeprav v důsledku snižování cen pomocí 

Hromadného výběrového řízení. Na základě této nabídky a v rámci snižování nákladů 

snížila Společnost  počet zaměstnanců u jednotlivých afilací a převzala logistické operace 

do České Republiky. Tím se začal zvyšovat počet přeprav na dlouhých paritách prováděný 

naším oddělením. 

 

 

Rok 
Počet zaměstnanců 

odd.spedice 
Objem přeprav v t na paritě 

CPT 
2002 2 77 946 
2003 3 149 923 
2004 3 224 623 
2005 3 248 479 
2006 3 269 183 
2007 3 257 405 
2008 3 306 744 

Tabulka 7  Data pro Graf tun přepravených na paritě CPT 
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6.2 Hromadné výběrové řízení 

Od roku 2004 se vyhlašuje na webový portál Společnosti hromadné výběrové řízení ve 2. 

kolech. V 1. kole probíhá první nacenění všech poptávaných destinací. V kole druhém se 

vybere minimální cena pro jednotlivé destinace, která se zveřejní a tím poskytne 

zadavatelům vodítko, jakou máme o ceně představu. 

Ze začátku se hromadné výběrové řízení zkoušelo pouze na kamionové dopravě, ale 

v současné době touto formou poptáváme i silokamiony a do budoucna se uvažuje i o 

poptávání cen pro kontejnery, autocisterny a sklápěčky. 

Aktualizace cen se provádí jednou za kalendářní rok pokud situace na trhu není natolik 

nepříznivá (zvyšování ceny nafty, posilování české koruny vůči euru), že je nutné provést 

ho častěji.  

Hromadné VŘ se dělí na čtyři části – tuzemsko valník4, tuzemsko autosila5, zahraničí 

valník, zahraničí autosila. Je to z důvodu měny, tuzemsko se naceňuje v českých korunách 

kdežto zahraničí v eurech čímž jsou ošetřena kurzová rizika a přenášejí se na dopravce. 

Ceny jsou poptávané all-in, což zahrnuje veškeré vícenáklady, které by mohly vzniknout 

(mýtné, různé poplatky..) a na základně HVŘ se tak snižuje riziko požadavků dodatečných 

vícenákladů. 

Pomocí poptávání specialistů se nám úspěšně daří každoročně snižovat náklady na 

přepravu. 

 

6.3 Zákaznický servis Společnosti 

Zákaznický servis jako samostatná jednotka vznikla ve Společnosti v lednu roku 2007 po 

restrukturalizaci obchodního oddělení..  

Do té doby zákaznický servis a prodej produktů tvořili jedno oddělení. Mělo to své 

výhody, neboť každý prodejce měl své zákazníky, které obsluhoval a díky tomu měl 

                                                 
4 Valník – tento termín používá Společnost, jedná se o plachtové návěsy dlouhé 13,6 m, které musí dopravce 
garantovat Společnosti, využívají se z důvodů nejsnazšího a nejrychlejšího naložení a vyložení. Lze jej 
nakládat jak zezadu tak z boku po odplachtování.  
5 Autosilo – přepravní prostředek využívaný k přepravě volně loženého zboží, v současnosti velmi oblíbený u 
zákazníků z důvodu levnějšího skladování a možnosti okamžitého použití zboží, odpadá krok vybalování 
zboží z pytlů popřípadě bigbagů, není nutná následná likvidace obalů. Hrozí zde vyšší riziko kontaminace, 
proto je nezbytné provést důkladné vyčištění ložného prostoru autosila před nakládkou. 
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perfektní informace o solventnosti odběratelů, druzích odebíraného materiálu, stavu 

materiálu na skladech a podobně Vybudovali si blízké vztahy se  

zákazníky, což samozřejmě vedlo k vyšší toleranci na obou stranách v případě, že se něco 

nepovedlo (nevyrobil se materiál, změna místa vykládky po vyexpedování materiálu a tak 

dále) a také to budovalo lepší image společnosti díky osobnímu přístupu zaměstnanců 

obchodního oddělení. 

Nevýhodou byla skutečnost, že tito zaměstnanci nemohli jezdit na osobní návštěvy a starat 

se o nové potřeby současných popřípadě budoucích zákazníků. Nebylo to časově možné 

obsáhnout. 

Proto se oddělení obchodu rozdělilo na prodejce a oddělení zákaznického servisu (CC-

Customer care). Oddělení CC má přímý kontakt se zákazníky, zajišťuje plynulý průběh 

dodávání materiálu, sleduje plány výroby a informuje o expedice, celní jednatelství a 

sklady. stavu zásob. Vytvářejí takzvané dodávky, což jsou data, se kterými následně 

pracuje spedice, expedice, celní jednatelství a sklady.  

Spokojenost zákazníků vyhodnocují na základě dotazníku, který přikládám v příloze A). 

Nedostatky vyplívající z vyhodnocených dotazníků předávají vedoucím příslušných 

oddělení, která sjednají nápravná opatření. 

 

Oddělení CC má samozřejmě svůj význam a přínos, ale také nevýhody, které vidíme v 

předávání informací. Tím, že oddělení prodeje vzniklo jako mezičlánek, nemá oddělení CC 

komplexní informace a tím se prodlužuje doba získání potřebných údajů, například zjištění 

kontaktních údajů, na oddělení spedice, z čehož vyplívá, že tento krok logistickému 

oddělení nepřinesl žádný přínos, naopak to při nestandardních situacích ztížilo operativní 

řešení problémů. 

Jediným východiskem v současné době pro oddělení logistiky je zvýšená komunikace, 

která klade vyšší nároky na efektivitu a samostatnost při rozhodování jednotlivých 

pracovníků. 
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6.4 Skladování plastů 

Skladovací prostory také prošly několika změnami, využíváme jak interní skladovací 

prostory v areálu Společnosti v Litvínově, tak externí prostory pronajaté od dvou 

dodavatelských firem, se sídly v Sedleci u Mostu a v Čepirohách u Mostu. 

Zboží se skladuje jak v pytlích či bigbazích na paletách, tak volně ložené v pevných silech. 

Silový park byl v roce 2006 rozšířen na 44 sil.  

Do budoucna se plánuje rozšířit skladovací prostory v areálu v Litvínově o tak zvané 

silokontejnery (IBC). Tato forma skladování zatím není ve skupině Unipetrol využívána. 

Jedná se o použití 30-stopých velkoobjemových kontejnerů, které jsou upraveny pro horní 

plnění sypkého materiálu a je využíváno ke skladování nebo následné přepravě plastů 

k zákazníkovi. Zvyšování kapacit volně loženého zboží volíme hlavně z důvodu 

požadavků zákazníků. Jde o trend, který v posledních letech hodně narostl.  

Expedice volně loženého zboží se rok od roku zvyšuje z důvodů nižších nákladů na 

skladování. Nakládka se provádí buď přímo nasypáním materiálu z pevného sila do 

silokamionu nebo depytlací, což je manuálně prováděná práce zaměstnanci skladů, kteří 

vsypávají materiál do silokamionů z pytlů. Tento způsob ač je využíván není dostatečně 

flexibilní a hrozí zde vysoké riziko kontaminace materiálu. 
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7  Vývoj přepravních nákladů a objemů v letech 2002-2008 
 

V poslední kapitole se věnuji třem různým vývojovým ukazatelům. Nárůstu expedice 

plastů na dlouhé paritě – přepravy organizované společností, vývoji obratu ve zkoumaném 

období a v budoucnosti a dále vztahu obratu k počtu zaměstnanců oddělení spedice.  

7.1  Expedice plastů na dlouhé paritě 

Jak je vidět na vývojovém grafu, nárůst objemu přeprav na dlouhé paritě je rok od roku 

vyšší. 

 

Plasty (PE+PP)  Btto (t)  Přepravné (K č) 
2002 77 946 40 992 777 
2003 149 923 87 864 206 
2004 224 623 156 905 921 
2005 248 479 155 729 931 
2006 269 183 173 172 273 
2007 257 405 167 579 368 
2008 306 744 182 730 281 

Tabulka 8  Data pro Graf expedice plastů na dlouhé paritě 2002-2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                    Obrázek 5  Graf expedice plastů na dlouhé paritě 2002-2008 
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Je to v důsledku zvyšující se poptávky po našich produktech.  

Apeluje se na zákazníkovo pohodlí nabídkou služeb dodání až do domu a zákazníci na tyto 

služby rádi slyší, protože jim tím odpadají starosti a povinnosti. Mají-li plány výroby na 

nějakou dobu dopředu, stačí jim zaslat jednu objednávku na oddělení CC a to zpracuje celý 

požadavek, který poté postoupí oddělení spedice a zákazník je zavážen zbožím dle 

požadovaného harmonogramu. 

Zároveň reorganizacemi v afilacích Společnosti se zrychlil celý proces a zákazník opět 

dostal nabídku pružnějšího zpracování objednávek a přešel na dlouhou paritu. 

Parita přeprav organizovaných afilacemi byla do této doby FCA. V praxi to znamenalo, že 

si najímaly přepravce a zodpovídaly za průběh přepravy zboží.  

Fungovaly plně jako samostatné jednotky, proto i fakturace služeb probíhala od nich. 

V případě problému komunikovaly s CC popřípadě obchodním oddělením. 

 

7.2 Vývoj obratu 

Vývoj obratu neustálé narůstá v důsledku hladu trhu po surovinách. Objem plastů 

produkovaných ve světě dynamicky roste již desítky let. Podle údajů asociace 

PlasticsEurope bylo v roce 1950 v celém světě vyrobeno 1,5 milionů tun plastů, v roce 

1976 to bylo již 50 milionů tun. Od té doby se produkce každých 13 let zdvojnásobila – 

hranice 100 milionů tun byla překonána v roce 1989 a 200 milionů tun v roce 2002. 

Světová poptávka po plastech se zvyšuje v průměru o 5,5 % ročně a v roce 2007 dosáhla 

260 milionů tun. Střednědobé prognózy předpokládají pozitivní vývoj i v budoucnosti, do 

roku 2015 by spotřeba měla růst o 4-5% ročně. Spotřeba poroste ve všech světových 

regionech, ale rozdílnou rychlostí. Největší růst se očekává v Asii a ve východní Evropě 

(6–8 %), v západní Evropě by průměrný roční růst měl dosáhnout 3-4 %.  

Analýza spotřeby plastů vztažené na 1 obyvatele ukázala velké rozdíly mezi jednotlivými 

světovými regiony. V Severní Americe (regionu NAFTA) a západní Evropě dosáhla 

spotřeba v roce 2005 zhruba 100 kg/rok, s potenciálem růstu na 140 kg do roku 2015. 

Největší růstový potenciál mají rychle se rozvíjející regiony Asie (bez Japonska) a 

východní Evropy (včetně Společenství nezávislých států), kde současná spotřeba dosahuje 

kolem 20 kg/rok. V rámci Evropské unie roste spotřeba nejrychleji v nových členských 
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zemích – jejich současná spotřeba na osobu ve výši 50-55 kg/rok je zhruba polovinou 

úrovně spotřeby v původních 15 členských zemích.  

Nejdůležitějším aplikačním oborem plastů zůstávají obaly, na něž v roce 2007 připadalo 37 

% evropské poptávky po plastech. Následovaly sektory stavebnictví (21 % spotřeby), 

automobilového průmyslu (8 %) a elektrotechniky a elektroniky (6 %). Zbylých 28 % 

poptávky připadalo na ostatní aplikační obory (například zdravotnictví, volný čas, 

domácnost a podobně). [10] 

 
 

Rok Obrat z prodeje výrobk ů (v tis. K č) 
2002 16421335 
2003 18033392 
2004 27085734 
2005 28653519 
2006 30789906 
2007 83915609 
2008 96534123 

Tabulka 9  Data pro graf Vývoj obratu z prodeje výrobků a služeb Společnosti 
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                       Obrázek 6  Vývoj obratu z prodeje výrobků a služeb Společnosti 
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V níže znázorněném grafu je předpokládaný obrat z prodej vlastních výrobků. 

Je zřejmé, že dynamický nárůst bude v příštích několika letech stagnovat a klesat. Je to 

vlivem celosvětové krize. Ovšem vzhledem k vysoké specializaci Společnosti a 

jedinečnosti některých výrobků lze věřit v opětovný růst jakmile se tržní prostředí znovu 

stabilizuje. 

 
 

Rok Obrat z prodeje výrobk ů (v tis. K č) 
2002 16421335 
2003 18033392 
2004 27085734 
2005 28653519 
2006 30789906 
2007 83915609 
2008 96534123 
2009 102865180 
2010 102455940 
2011 97062204 
2012 103196032 
2013 99151055 

Tabulka 10 Data pro graf Předpokládaný vývoj obratu z prodeje výrobků a služeb do roku 2013 
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               Obrázek. 7  Předpokládaný vývoj obratu z prodeje výrobků a služeb do budoucnosti 
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7.3 Vztah obratu z prodeje výrobků a služeb k počtu zaměstnanců oddělení  spedice 

Na základě níže znázorněného grafu je zřejmé, že zvýšení počtu zaměstnanců má své 

opodstatnění. Při neustálém zvyšování obratu z prodeje výrobků a služeb je současný počet 

nedostačující. Tento stav může být brán jako pozitivní při sledování ukazatelů snižování 

nákladů. Ovšem do budoucnosti nelze počítat s vyhovující efektivitou práce. Bude potřeba 

posílit řady expedientek, aby se vyhovělo normám BOZP. V současné době si expedientky 

pracující na 12h směnách nejsou schopny vyčerpat celistvě řádnou dovolenou z důvodů 

zdravotních absencí a velmi špatné zastupitelnosti, jediným možným řešením je tedy 

zvýšení počtu zaměstnanců a zvýšení kvalifikace expedientek pracujících v 8h směnách. 

 
 
 

Rok Po čet zaměstnanc ů Obrat z prodeje výrobk ů (v tis. K č) 
2002 17 16421335 
2003 17 18033392 
2004 17 27085734 
2005 17 28653519 
2006 16 30789906 
2007 16 83915609 
2008 16 96534123 

Tabulka 11 Data pro graf Vztah obratu k počtu zaměstnanců 
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8 Závěr 
 
Ze zadání mé práce - zmapování vývoje nákladů a úrovně logistických služeb Společnosti 

– vyplynulo potvrzení hypotézy, že nejdůležitější je řízení rizik v oblasti nákladů a 

komunikace.  

 

Analýza požadavků zákazníků ukázala, že ač jsou naši zákazníci nad míru spokojeni se 

službami, které jim nabízíme, máme stále slabá místa, která můžeme zlepšovat. Pro 

zaměstnance oddělení CC bych doporučila vzdělávací kurzy zaměřené na zvyšování 

asertivity, komunikačních dovedností a aby zlepšili své jednání v oblasti řešení reklamací a 

stížností. Dále je potřeba změnit systém organizace práce CC, tak aby byli včas schopni 

upozornit zákazníky na změny ve výrobě a případnou měnící se disponibilitu zboží.  

Oddělení skladování musí pružněji reagovat na změny požadavků zákazníků u obalových 

materiálů  a přizpůsobovat je moderním trendům, aby se předcházelo reklamacím a zvýšila 

se bezpečnost přepravovaného zboží.  

Oddělení prodeje má největší rezervy ve znalostech o zpracovatelnosti produktů. Rozšíření 

znalostí povede ke vzrůstající kompetentnosti u zákazníků, kteří mohou doporučovat naše 

služby dále.  

Oddělení spedice se musí stále více zaměřovat při exportních dodávkách na 

kvalifikovanost a profesionalitu zaměstnanců dodavatelských přepravních společností a 

důsledně kontrolovat dodržování dodacích lhůt. Musí také inicializovat změnu 

komunikačních procesů  při jakémkoliv neplánovaném prostoji, změně či problému ze 

strany zákazníka. 

 

Dalším úkolem byla možnost rozšíření hromadného výběrového řízení na další druhy 

dopravních prostředků. Při analýze jsem zjistila, že použití zjednoduší práci referentů 

spedice, ovšem na snižování nákladů to, vzhledem ke specializaci daných dopravců a 

omezenému počtu dodavatelů na trhu, nebude mít zásadní vliv. Zde nabídka výrazně 

nepřevyšuje poptávku a je potřeba brát velký zřetel na kompetentnost dopravců. Vzhledem 

k tomu, že zavedení tohoto způsobu poptávání není spojeno se žádnými riziky, tak ho 

doporučuji rozšířit.  

 



Lenka Irlveková: Optimalizace logistických nákladů 

 2009 44 

Ukazatel vývoje přeprav na paritě CPT ukazuje enormní zvyšování přepravovaného zboží 

při stejném počtu zaměstnanců oddělení spedice. To přináší zdánlivé nákladové úspory, 

zároveň však reálnou vyšší chybovost ve stresu při pracovním přetížení. Ze závěrů z 

dotazníkového šetření vyplývá, že logistika je pro zákazníky stěžejní přidaná hodnota, 

která hraje velkou roli při výběru dodavatele. Ač již proběhla určitá fáze automatizace 

procesů prováděných na tomto oddělení, doporučila bych zvýšení počtu zaměstnanců. Toto 

opatření povede k lepší komunikaci s CC a tedy i vyšší spokojeností zákazníků při 

změnách požadavků. Zvýšený náklad by měl být vykompenzován stabilizací oddělení a 

zvýšením efektivity při kritických situacích, kde se nejvíce uplatňují zkušenosti a šetří 

vícenáklady. 

 

Průzkum zmapoval silné a slabé stránky tohoto procesu a může posloužit dále jako studijní 

materiál pro lidi, které bude zajímat chod oddělení spedice Společnosti, popřípadě jako 

podklad pro budoucí studie ukazatelů použitých v této práci. 

 

Prognózy trhu, na kterém Společnost působí,  jsou velmi slibné. Nebála bych se proto 

investovat do motivačních faktorů zaměstnanců a podporu zjednodušení pracovních 

procesů. Zvýší se tím loajalita zaměstnanců, efektivnost práce, spokojenost zákazníků a 

stabilita na trhu. 
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Příloha B) 

 

Dotazník pro výb ěr a hodnocení dopravce 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Všeobecné informace o společnosti 
 

Jméno:       

Sídlo:       

IČ/DIČ       

Statutární zástupce firmy       

Zástupce firmy/smluvní partner pověřený 
zastupovat majitele v oblasti dopravy. 

      

Telefon:       

Fax:       

E-mail:       

 
 
 
 
Firma zajišťuje služby jako spediční          
      

dopravní      
 
 

Tento dotazník je shrnutím informací potřebných pro zařazení dopravce do výběrového řízení na 

silniční přepravu. Vyplněný dotazník je nezbytným předpokladem pro uzavření rámcové smlouvy 

o přepravě věci a je vnímán jako její nedílná součást. Uveďte, prosím, požadované informace, 

popřípadě další informace, které považujete v této souvislosti za důležité. V případě potřeby 

uvádějte informace na samostatný list. 
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Základní informace  
 

Počet vlastních dopravních prost ředků (dle typu p řepravy valník 13,6 m, silocisterna, 

autocisterna). 

 
Celkový počet / typ 

Valník 13,6 m       

Autosilo / silokontejner       

Autocisterna       

Kontejner / typ       

 

Celkový po čet disponibilních dopravních prost ředků (dle typu p řepravy valník 13,6 m, 

pop řípadě silocisterna) v četně využití dopravních prost ředků smluvních partner ů. 

Uveďte zárove ň seznam smluvních partner ů. 

 
Typ Celkový počet / typ 

Valník 13,6 m       

Autosilo / silokontejner Au Autosilo / silokontejner       

Autocisterna       

Kontejner / typ       

 
Seznam smluvních dopravců: 
 
Název firmy Kontaktní osoba Tel.:, Mobil:, Fax: 
                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

 
 

Uveďte zda a na jakou částku máte uzav řeno pojišt ění odpov ědnosti mezinárodního 

dopravce podle úmluvy CMR nebo pojišt ění odpov ědnosti silni čního dopravce. 

Uveďte % spoluú časti na krytí p řípadné škody. 

ANO  NE  
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Doplňující komentář 
 
 
 

Uveďte zda a na jakou částku je pojišt ěn náklad. Uve ďte % spoluú časti na krytí 

případné škody. 

ANO  NE  
 

Doplňující komentář 
 
 

Zajiš ťujete monitoring p řepravy k zákazníkovi? Pokud ano, jaký používáte sys tém? 

ANO  NE  
 

Doplňující komentář 
 
 

Nezbytný čas pro objednání p řeprav v relaci tuzemsko, zahrani čí 

 
 počet hodin 
tuzemsko       
zahraničí       
 

Odhadované množství v (t), které je spole čnost schopna kapacitn ě zrealizovat 

z celkového poptávaného množství v rozd ělení tuzemsko, zahrani čí 

 
 množství (t) 
tuzemsko       
zahraničí       
 

Uveďte jaké množství jste p řepravili za rok 2007 a uve ďte vaše nejvýznamn ější 

zákazníky, v četně kontaktu. 

 
Celkové množství (t) 
 

zákazník kontaktní osoba telefon 
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Uveďte zda máte zkušenosti s p řepravou voln ě ložených granulovaných plast ů a 

močoviny. 

ANO  NE  
 

Doplňující komentář 
 
 
 

Dopravní prost ředky, nádrže, zásobníky a p řídavná za řízení 
 

10 Odpovídají Vaše vozidla, nádrže, zásobníky a p řídavná za řízení platným 

předpis ům a smluvním ustanovením o p řeprav ě zboží (v četně ustanovení ADR 

při přeprav ě nebezpe čných v ěcí) ?  

ANO  NE  
 

Doplňující komentář 
 
 

Jsou Vaše vozidla používaná k p řeprav ě zásilek  vybavena za řízeními zvyšujícími 

spolehlivost (ABS a ASR za řízení, retardéry a omezova če rychlosti, aj.)? 

ANO  NE  
 

Doplňující komentář 
 
 

Jsou vozidla ur čená k p řeprav ě zásilek nebezpe čných v ěcí vybavena všemi 

předepsanými dokumenty, povoleními a certifikáty? 

ANO  NE  
 

Doplňující komentář 
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Jste schopni doložit podklady o vy čišt ění přepravních prost ředků před naložením 

zásilky (jedná se o základní podmínku pro uskute čnění nakládky)? 

ANO  NE  
 

Doplňující komentář 
 
 

Zajiš ťujete čišt ění přepravních prost ředků na vlastním za řízení (v p řípadě, že NE 

uveďte provozovatele čistícího stanice do komentá ře)? 

ANO  NE  
 

Doplňující komentář 
 
 

Odpovídá čistící stanice platným právním p ředpis ům v oblasti ochrany životního 

prost ředí (provozní řád, souhlas k nakládání s nebezpe čnými odpady, čišt ění 

odpadních vod, vodot ěsnost za řízení apod.)?  

Pozn.: UNIPETROL RPA, s.r.o. preferuje čistící stanice hodnocené SQAS , které 

následn ě vystaví ECD dokument o vy čišt ění. 

ANO  NE  
 

Doplňující komentář 
 
 

Jste schopni doložit zp ůsob zneškodn ění odpad ů vzniklých p ři čišt ění přepravních 

prost ředků? 

ANO  NE  
 

Doplňující komentář 
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Mají řidiči před naložením nevy čišt ěného p řepravního prost ředku k dispozici 

Osvědčení o p ředchozím nákladu a jsou schopni jej p ředložit objednateli? 

ANO  NE  
 

Doplňující komentář 
 
 

Jsou v p řípadě přepravy sypkého voln ě loženého materiálu v autosilech vaše autosila 

vybavena následujícími komponenty? 

- šroubový kompresor      ANO  NE  
 

- chladič tlakového vzduchu s garancí teploty výstupního vzduchu  
  max. 60ºC       ANO  NE  
 
- rozvaděč tlakového vzduchu s teploměrem tlakového vzduchu 
  a dvojicí manometrů (jeden před mikrofiltrem)   ANO  NE  
 
- mikrofiltr s garancí filtrace částic nad 5 µm   ANO  NE  
 
- zpětný podtlakový ventil na horním plnícím potrubí  ANO  NE  

 
- čeřící systém z nerezové oceli (pokud je součástí, pokud není  
  součástí zvolte odpověď ANO)     ANO  NE  
 
- min. 2 ks zesílených dopravních hadic DN 80, délky 5 m s 
  nepoškozenou bílou vnitřní výstelkou    ANO  NE  
 
- veškerá těsnění v bílém provedení z PTFE nebo silikonu ANO  NE  
 
- zemnící body k uzemnění cisterny během nakládky a vykládky    ANO  NE  
 
- zaplombovatelné všechny plnící a vykládací armatury  ANO  NE  
 
- zaplombovatelné pouzdro mikrofiltru    ANO  NE  
 
- bezvadná lávka, zábradlí a žebřík    ANO  NE  
 
- výpustné koleno z nerezavějící oceli    ANO  NE  
 
 

Doplňující komentář 
 
 

Pracovníci ú častnící se p řepravy 
 

Jste schopni doložit spolehlivost, odborné školení,  včetně ADR a dostate čnou praxi 

svých zam ěstnanc ů zajiš ťujících  p řepravu? 

ANO  NE  
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Doplňující komentář 

Mají posádky p řepravních vozidel povinnost seznámit  se p řed p řepravou 

nebezpečných  

věcí s pokyny pro p řípad nehody? 

ANO  NE  
 

Doplňující komentář 
 
 

Umí posádky vozidel spolehliv ě zacházet s technickým vybavením vozidla, se 

zařízením  

zabezpečujícím náklad a s pomocnými nakládacími prost ředky? 

ANO  NE  
 

Doplňující komentář 
 
 

Mají Vaši zam ěstnanci uloženu povinnost seznámit se a dodržovat v nitropodnikové  

směrnice odesílatele/p říjemce? 

ANO  NE  
 

Doplňující komentář 
 
 

Jsou posádky vybaveny p ředepsanými ochrannými od ěvy a pom ůckami pro 

nakládku, vykládku a p řepravu (v četně nehod a mimo řádných situací p ři p řeprav ě) a 

jsou seznámeny s povinností a podmínkami jejich pou žití? 

ANO  NE  
 

Doplňující komentář 
 
 

Má spole čnost jmenovaného ( či smluvn ě zajišt ěného) bezpe čnostního poradce pro 

přepravu nebezpe čných v ěcí? 

ANO  NE  
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Doplňující komentář 
 
 

Bezpečná a ekologicky šetrná p řeprava 
 

Máte zaveden systém kontroly spolehlivosti a komple tnost vybavení vozidla p řed 

přepravou nebezpe čných v ěcí? 

ANO  NE  
 

Doplňující komentář 
 
 

Jsou zam ěstnanci seznámeni s požadavky objednatele na p řepravu zásilek? 

ANO  NE  
 

Doplňující komentář 
 
 

Kontrolují řidi či při nakládce zásilek, že není p řekro čena nejvyšší p řípustná celková 

hmotnost vozidla? 

ANO  NE  
 

Doplňující komentář 
 
 

Jsou p ři p řeprav ě zásilek minimalizovány vlivy na životní prost ředí (volba vhodných 

přepravních prost ředků, technický stav, emise, čistota p řepravních prost ředků, 

minimalizace rizik poškození obal ů zásilek apod.)? 

ANO  NE  
 

Doplňující komentář 
 
 

Máte nep řetržitou 24 hodinovou pohotovost odpov ědného a odborn ě proškoleného 

zaměstnance pro p řípad řešení bezpe čnostních a ekologických otázek? 

ANO  NE  
 

Doplňující komentář 
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Dodavatelské služby 
 

Zavazujete se podporovat naše úsilí p ři poskytování služeb zákazník ům poskytováním 

Vašich p řepravních služeb v duchu odstavce 6 Kodexu?  

ANO  NE  
 

Doplňující komentář 
 

Přepravní dokumentace - nákladní listy, pr ůvodní dokumentace 
 

Jsou Vaše posádky zavázány neposkytovat p řepravní ani pr ůvodní dokumentaci ani 

její obsah t řetím osobám, vyjma osobám ú ředního dohledu (oprávn ěným ze zákona) ? 

ANO  NE  
 

Doplňující komentář 
 
 

Převažování 
 

Souhlasíte s možností provést dle pot řeby kontrolní p řevážení vozidla, náv ěsu, 

cisterny? 

ANO  NE  
 

Doplňující komentář 
 
 

Poskytování zpráv 
 

Jste schopni a ochotni na vyžádání objednatele posk ytnout informace ve smyslu 

ustanovení odstavce 9 Kodexu …? 

ANO  NE  
 

Doplňující komentář 
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Nehody, škody 
 

Jsou posádky p řepravních vozidel seznámeny se zp ůsobem nahlašování nehody a 

vzniklé škody p ři přeprav ě nebezpečných v ěcí a při přeprav ě ostatních zásilek? 

ANO  NE  
 

Doplňující komentář 
 
 

Systémy řízení kvality, audity 
 

Máte zaveden systém jakosti podle norem ISO řady 9000 nebo jiného obdobného 

standardu? 

ANO  NE  
 

Název standardu 
 

Doplňující komentář 
 
 

Máte systém jakosti certifikován? 

ANO  NE  
  

 
Název certifikační 
organizace 
 
Platnost certifikátu(od-
do) 
 

Doplňující komentář 
 
 

Byla Vaše organizace posuzována nezávislým auditore m SQAS Road Transport 

(Systém posuzování bezpe čnosti a kvality pro oblast silni ční dopravy)? 

ANO  NE  
 

Název nez. auditora 
 
Adresa (odkaz) www. stránek na kterých lze nalézt výsledky hodnocení SQAS 
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Doplňující komentář 
 
 

Souhlasíte s možností provedení auditu zam ěřeného na systém jakosti, bezpe čnost a 

ekologii ve Vaší organizaci? 

ANO  NE  
 

Doplňující komentář 
 
 

Uveďte jakým zp ůsobem Vaše spole čnost p řistupuje k tzv. zelené logistice, tj. popište 

tyto Vámi realizované činnosti nebo činnosti realizované Vašimi dodavateli v oblasti 

zelené logistiky a jejich p řínos pro region resp. širokou ve řejnost. 

Doplňující komentář 
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Ostatní 
 

Poskytujete i jiné než dopravní služby (nap ř. skladování, kompletaci zakázek atd.)? 

Uveďte jaké. 

ANO  NE  

 
Doplňující komentář 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
Statutární zástupce firmy 
 
 
 
  
Dne :             Podpis :       .......................................... 
 
 

      

      

Prohlašujeme tímto, že všechny námi uvedené informace v tomto dotazníku jsou úplné a pravdivé 

a souhlasíme s tím, že UNIPETROL RPA, s.r.o. je oprávněn si je ověřit. Zavazujeme se, že 
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Příloha C) 
 
 Incoterms 2000 

EXW 
jakýkoliv druh 

dopravy 

ZE ZÁVODU ... (ujednané místo) 
Riziko přechází okamžikem, kdy prodávající dá zboží k dispozici 

kupujícímu, jak je stanoveno v kontraktu (závod, sklad, továrna, atd.) 
FCA 

jakýkoliv druh 
dopravy 

VYPLACENĚ DOPRAVCI ... (ujednané místo) 
Riziko přechází okamžikem, kdy prodávající dodá zboží ve 

jmenovaném místě do péče dopravce určeného kupujícím. U sběrné 
služby hradí manipulaci ve sběrném středisku kupující 

FAS 
námořní 

 

VYPLACENĚ K BOKU LODI ... (ujednaný přístav nalodění) 
Riziko přechází okamžikem, kdy prodávající dodá zboží ve 

jmenovaném přístavu nalodění k boku lodi určené kupujícím. 
FOB 

námořní 
 

VYPLACENĚ LOĎ ... (ujednaný přístav nalodění) 
Riziko přechází okamžikem, kdy zboží skutečně překročí zábradlí lodi v 

ujednaném přístavu nalodění. 
CFR 

námořní 
 

NÁKLADY A PŘEPRAVNÉ ... (ujednaný přístav určení) 
Riziko přechází (jako u FOB) okamžikem, kdy zboží opravdu překročí 

zábradlí lodi v ujednaném přístavu nalodění. 
 

 
CIF 

námořní 
 

NÁKLADY, POJIŠTĚNÍ A PŘEPRAVNÉ ... (ujednané místo) 
Riziko přechází (jako u FOB) okamžikem, kdy zboží skutečně překročí 
zábradlí lodi v ujednaném přístavu nalodění. Prodávající musí zajistit 

dokument pojištění v souladu s minimálním krytím podle Institute 
Cargo Clauses nebo s jinými podobnými podmínkami. Pojistka musí 

krýt rizika až do vyložení na určeném místě. 
CPT 

jakýkoliv druh 
dopravy 

 
PŘEPRAVA PLACENA DO ... (ujednané místo určení) 

Riziko přechází okamžikem, kdy prodávající dodá zboží do péče 
prvního dopravce 

CIP 
jakýkoliv druh 

dopravy 
 

PŘEPRAVA A POJIŠTĚNÍ PLACENY DO ... (ujednané místo) 
Riziko přechází (jako u CPT), okamžikem, kdy prodávající dodá zboží 
do péče prvního dopravce. Prodávající musí zajistit dokument pojištění 
v souladu s minimálním krytím podle Institute Cargo Clauses nebo s 

jinými podobnými podmínkami. Pojistka musí krýt rizika až do 
vyložení v místě určení. 

DAF 
silniční/železniční 

doprava 

S DODÁNÍM NA HRANICI ... (ujednané místo) 
Riziko přechází okamžikem, kdy prodávající dá zboží k dispozici 
kupujícímu v ujednaném místě určení na hranici (clo neplaceno). 

DES 
námořní doprava 

 

S DODÁNÍM Z LODI ... (ujednaný přístav určení) 
Riziko přechází okamžikem, kdy prodávající dá zboží k dispozici 

kupujícímu na palubě lodi v ujednaném přístavu vylodění. 
DEQ 

námořní 
 

S DODÁNÍM Z NÁBŘEŽÍ (clo placeno) ... (ujednaný přístav určení) 
Riziko přechází okamžikem, kdy prodávající dá zboží k dispozici 
kupujícímuna nábřeží v přístavu určení, clo zaplaceno. Pokud si 

účastníci přejí, aby celní formality pro dovoz zajistil kupující musí být 
slova "clo placeno" nahrazena slovy "clo neplaceno" 

DDU 
jakýkoliv druh 

dopravy 

S DODÁNÍM CLO NEPLACENO ... (ujednané místo určení) 
Riziko přechází okamžikem, kdy prodávající dá zboží k dispozici 

kupujícímu v ujednaném místě určení, clo neplaceno. 
DDP 

jakýkoliv druh 
dopravy 

S DODÁNÍM CLO PLACENO ... (ujednané místo určení) 
Riziko přechází okamžikem, kdy prodávající dá zboží k dispozici 

kupujícímu v ujednaném místě určení, clo placeno. 
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Příloha D) 
 
 
Expedice CPT 2002   

Popis 
Součet z 
Počet 

Součet z 
Btto 

Součet z 
Náklady 

amoco 26 602 730 231 695 
Etylen 43 860 000 21 931 927 
CHZC 2 8 000 105 000 
Líh 29 5 000 706 000 
MČ 458 10 611 449 10 953 759 
Ostatní 253 147 343 999 824 
PE 1 388 33 368 205 19 869 546 
PP 1 845 44 577 781 21 123 230 
Převoz zboží 100 2 313 665 3 672 519 
Celkový 
sou čet 4 144 92 494 172 79 593 500 

 

Expedice CPT 
2003    

Popis 
Součet z 
Počet 

Součet z 
Btto 

Součet z 
Náklady 

amoco 2 46 750 12 500 
Etylen 7 140 000 5 947 295 
CHZC 4 10 100 81 890 
Líh 20 355 725 504 841 
MČ 502 12 232 436 12 142 811 
Ostatní 387 240 430 1 431 287 
PE 2 437 59 403 246 39 316 139 
PP 3 597 90 519 351 48 548 067 
Převoz zboží 66 1 621 738 2 854 375 
Celkový sou čet 7 022 164 569 776 110 839 206 

 

 

Expedice CPT 2004   

Popis 
Součet z 
Počet 

Součet z 
Btto 

Součet z 
Náklady 

2EH 3 60 000 75 000 
ČV 1 25 000 18 500 
Etylen 16 17 550 28 735 582 
CHZC 11 32 510 279 920 
IBA 1 11 000 29 500 
Líh 15 375 000 360 000 
MČ 507 11 764 289 9 969 971 
Ostatní 437 122 604 1 703 327 
PE 3 610 88 525 703 61 880 113 
PP 5 390 136 097 026 95 025 808 
Převoz 
materiálu 7 185 000 284 313 
Celkový 
sou čet 9 998 237 215 682 198 362 033 
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Expedice CPT 
2005    

Popis 
Součet z 
Počet 

Součet z 
Btto 

Součet z 
Náklady 

2EH 4 98 000 93 400 
ČK 8 108 016 185 600 
ČV 23 540 016 431 000 
Etylen 13 11 400 13 534 997 
CHZC 19 22 930 280 149 
IBA 2 22 000 56 000 
Líh 6 119 000 155 784 
MČ 429 9 930 814 7 730 598 
NBA 60 1 332 942 1 352 200 
Ostatní 437 557 567 1 499 048 
PE 4 023 99 192 388 65 780 113 
PP 5 910 149 286 250 89 949 818 
Převoz zboží 72 1 809 690 3 762 400 
Sorbent SAM 47 1 175 000 329 000 
Celkový sou čet 11 053 264 206 014 185 140 106 

 
 
 
Expedice CPT 2006 

Součet    Náklady 
Výrobek Celkem 

ČK + ČV 496156 

Etylen 11910514,75 

CHZC 2033704,63 

MČ 11058184,03 

OXO 2684583,66 

PE 76948710,8 

PP 90630656,88 

Celkový součet 195762510,7 
 
 
 
 
Expedice CPT 2007 

Součet Náklady 

Výrobek Celkem 
ČK + ČV 496 156 
Etylen 11 910 515 
CHZC 2 033 705 
MČ 11 058 184 
OXO 2 684 584 
PE 76 948 711 
PP 90 630 657 
Celkový sou čet 195 762 511 
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Expedice CPT 2008 

Součet Náklady 

Výrobek Celkem 
Etylen 11 673 469 
CHZC 2 907 601 
MČ 14 658 357 
OXO 2 558 442 
PE 101 417 028 
PP 81 313 252 
ČK + ČV 4 472 193 

Celkový sou čet 219 000 342 
 
 
 
 
 
Příloha E) 

 

 Výrobci HDPE a v Evropě ( podle ChemSystems)  

Společnost Země HD+HD/LLD 
LyondellBasell + BOP Německo, Polsko 1 460 
INEOS* Belgie, Francie, Itálie 1 100 
Borealis Belgie, Finsko, Německo, Švédsko 1 025 
Total Petrochemicals Belgie, Francie 920 
Polimeri Europa Itálie 560 
TAIF (Kazanorgsintez) Rusko 510 
SABIC Německo, Nizozemsko 460 
Dow Belgie, Německo, Španělsko 405 
MOL (TVK) Maďarsko 400 
Lukoil (Oriana, Stavrolen) Rusko, Ukrajina 400 
Repsol YPF Španělsko, Portugalsko 375 
Unipetrol RPA (Chemopetrol) Česká republika 320 
Šurtanskij GChK Uzbekistán 125 
Hemijska Ind. Pancevo Srbsko 75 
Rompetrol Rumunsko 60 
Ticona Německo 40 
Arpechim Rumunsko 30 
Celkem  8 265 
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Příloha F) 
 

Výrobci polypropylenu v Evropě (stav ke konci roku 2008, podle ChemSystems)  

Společnost Země PP 

LyondellBasell + BOP 
Francie, Německo, Itálie, Nizozemí, 
Polsko, Španělsko, V. Británie 3 190 

Borealis Rakousko, Belgie, Finsko, Německo 1 795 
INEOS* Belgie, Francie, Norsko, V. Británie 1 282 
Total Petrochemicals Belgie, Francie 1 218 
SABIC Německo, Nizozemí 1 150 
MOL (TVK, Slovnaft) Maďarsko, Slovensko 535 
Repsol YPF Španělsko 490 
Dow Německo 415 
ExxonMobil Francie 385 
Lukoil Bulharsko, Rumunsko 260 
Unipetrol RPA (Chemopetrol) Česká republika 250 
Polychim Francie 200 
Sibur (Ufaorgsintez, Tomskneftechim) Rusko 200 
DOMO International Nizozemí 180 
Hellenic Petroleum Řecko 180 
TAIF (Nižnekamskneftechim) Rusko 180 
Neftekhimia (Moskowskij NPZ) Rusko 100 
TNK Linos Ukrajina 100 
Turkmenneftegas Turkmenistán 90 
Rompetrol Rumunsko 60 
Hipol Srbsko 30 
Celkem  12 290 
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