
VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – 
TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

Hornicko-geologická fakulta 
Institut ekonomiky a systémů řízení 

 
 

 
 
 

 

 
EKONOMICKÁ ANALÝZA LOGISTICKÝCH 

ČINNOSTÍ 
 

bakalářská práce 
 

 

 
 

 
 
 

Autor:            Petr Burget 
Vedoucí bakalářské práce:        Ing. Markéta Rolčíková, Ph.D. 
 
 

Ostrava 2009 



Prohlášení 
 

• Celou bakalářskou práci včetně příloh, jsem vypracoval samostatně a uvedl jsem 

všechny použité podklady a literaturu. 

 

• Byl jsem seznámen s tím, že na moji bakalářskou práci se plně vztahuje zákon 

č.121/2000 Sb. – autorský zákon, zejména § 35 – využití díla v rámci občanských a 

náboženských obřadů, v rámci školních představení a využití díla školního a § 60 – 

školní dílo. 

 

• Beru na vědomí, že Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále jen 

VŠB-TUO) má právo nevýdělečně, ke své vnitřní potřebě, bakalářskou práci užít (§ 35 

odst. 3). 

 

• Souhlasím s tím, že jeden výtisk bakalářské práce bude uložen v Ústřední knihovně 

VŠB-TUO k prezenčnímu nahlédnutí a jeden výtisk bude uložen u vedoucího 

bakalářské práce. Souhlasím s tím, že údaje o bakalářské práci, obsažené v Záznamu o 

závěrečné práci, umístěném v příloze mé bakalářské práce, budou zveřejněny 

v informačním systému VŠB-TUO. 

 

• Bylo sjednáno, že s VŠB-TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřu licenční smlouvu 

s oprávněním užít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona. 

 

• Bylo sjednáno, že užít své dílo – bakalářskou práci nebo poskytnout licenci k jejímu 

využití mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna v takovém případě ode 

mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly VŠB-TUO na 

vytvoření díla vynaloženy (až do jejich skutečné výše). 

 

 
V Ostravě ..............................       ..............................................  
                podpis autora 
 



Anotace 

Bakalářská práce je zaměřena na ekonomickou analýzu logistické činnosti ve 

společnosti CZECH International, a. s. Společnost má sídlo v Havířově. V práci je 

vymezen vývoj logistiky, vývoj dopravy a skladování. Dále jsou v práci analyzovány 

výnosy separovaného období v logistické činnosti, konkrétně dopravní logistiky.   

 

Klíčová slova: Logistika, doprava, zasilatelství, skladování, náklady 

 

 

Summary 

This bachelor work is focused on the economic analysis of the logistic process in 

CZECH International, joint-stock company. The company address is in Havirov. Logistic 

development, changes in transport and storage are defined in this work. The profits from 

the separate period in the logistic process of this company, namely in the freight logistics, 

are analysed in this work too.  
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Seznam použitých zkratek 
 

a. s.   akciová společnost 

A  mezinárodní zkratka Rakouska (Austria) 

ADR Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí 

(anglická zkratka Accord Dangereuses Route) 

apod. a podobně 

CI  CZECH International, a. s. 

CZ  mezinárodní zkratka České republiky (Czech Republic) 

ČR  Česká republika 

ČSSR  Československá socialistická republika 

DPH  daň z přidané hodnoty 

EU  Europe Union – Evropská unie 

GmbH. Gesellschaft mit beschränkter Haftung, německá zkratka pro společnost 

s ručením omezeným 

JSD  jednotný správní doklad 

Kč  koruna česká 

Km  kilometry 

Ltd.  Limited, anglická zkratka pro akciovou společnost 

N.V  Naamloze Vennootschap, vlámská zkratka pro akciovou společnost 

PL  mezinárodní zkratka Polska (Poland) 

RID  Dohoda o převozu nebezpečných věcí po železnici 

s. r. o.  společnost s ručením omezeným 

S.A.  Societé anonyme, francouzská zkratka akciové společnosti 

S.L.  španělská zkratka akciové společnosti 

SBS  sběrná služba 

SI  SLOVAK Intercargo, s. r. o. 

SK  mezinárodní značka Slovenské republiky (Slovak Republic) 

sp. z. o. o. zkratka s. r. o. v polském jazyce  

SRN  zkratka Spolkové republiky Německo 

TDD  tranzitní doprovodný doklad 

tzv.  takzvaný 



vč.  včetně 

VDD  vývozní doprovodný doklad 

viz  videre licet, latinská zkratka patrné nebo zřejmé 



1. Úvod 

Stanovené téma bakalářské práce je ekonomická analýza logistických činností. Pro 

úplnost je třeba říci, že budu analyzovat logistickou činnost společnosti CZECH 

International, 

a. s., která se zabývá logistickými aktivitami, skladováním a kompletním poradenstvím 

v oblasti logistiky a skladovacích služeb. Společnost patří mezi přední podniky podnikající 

v logistice v Moravskoslezském kraji, ale také v České republice 

Ekonomická analýza společnosti je zaměřena na zhodnocení vybrané logistické 

činnosti společnosti a na její detailní popis, navrhnutí určitého řešení stávající situace.  

Práce je rozdělena do čtyř samostatných celků. První celek práce se zaměřuje na 

charakteristiku společnosti CZECH International, a. s., její vznik a dynamický vývoj, dále 

pak strukturou podnikání, cíle podnikání a v neposlední řadě popis kooperačních partnerů 

jak v zahraničí, tak i v tuzemsku.  

Druhý celek práce je zaměřený na teoretické vymezení logistických pojmů 

vztažených na společnost. Úvodem je nastíněn původ, vznik a vývoj logistiky ve světě. 

Zde je také popsáno období, kdy došlo k přechodu z vojenské logistiky do logistiky civilní 

a obchodní. Následuje teoretický popis historie a struktury dopravy, ve kterém dochází 

k rozdělení a jednotlivému členění struktur dopravy, dle druhu použití, dle místa dopravy a 

dle efektivního využití nákladů. Co se týče historie dopravy, zde můžeme sledovat 

postupný vývoj a rozvoj jednotlivých období, které popisujeme jako logistické revoluce. 

V poslední části druhého celku nalezneme kapitolu, která se týká zásobování, skladování a 

teoreticky vymezuje pojem logistického řetězce.  

Třetí část práce se věnuje samotné ekonomické analýze logistické činnosti ve 

společnosti. V první části třetího souboru nalezneme faktory, které ovlivňují logistiku 

společnosti a její způsob řízení. Dále se dostáváme k poskytovaným službám, které nabízí 

společnost CZECH International, a. s. Seznámíme se s vozovým parkem společnosti, ale 

také s vozovým parkem kooperačních partnerů. Nákladní listy a formality, které se týkají 

přepravy, nalezneme v závěru třetí kapitoly, posléze následuje samotná ekonomická 

analýza, konkrétně výnosů z nákladní dopravy. Zde můžeme shlédnout ekonomickou 

analýzu mezinárodní a tuzemské nákladní dopravy společnosti CZECH International, a. s. 

za jednotlivé období.  



Poslední čtvrtá část práce je závěr, který shrnuje celou bakalářskou práci a 

poukazuje na výsledky ekonomické analýzy společnosti CZECH International, a. s. 



2. Charakteristika vybrané společnosti 

Společnost CZECH International, a. s. je jedním ze základních logistických 

agregátů na českém trhu a také významnou celní agenturou. CZECH International, a. s. 

(dále jen CI) je momentálně jednou z nejvýznamnějších českých firem zabývající se celně-

jednatelskými, logistickými a skladovacími službami. Pomocí komplexní sítě svých 

provozoven a kanceláří nabízí své služby po celé České republice.  

Společnost dbá o neustálý profesní růst všech svých zaměstnanců, dle potřeby 

pořádá kvalifikační školení, nebo jim zajišťuje školení prostřednictvím specializovaných 

institutů vzdělávání. Vzhledem ke svému dynamickému rozvoji a soustavnému plánu 

vývoje si společnost vydobyla významné místo v oblasti poskytování celních, finančních a 

logistických služeb souvisejících s průběhem zahraničního obchodu [interní informace].  

 

2.1 Historie podniku 

Společnost CI byla založena v roce 1993 v Havířově. Zakladatelé byli Ing. Zdeněk 

Grondol, Jarmila Grondolová a Rudolf Želinský. Původně byla společnost založena jako 

společnost s ručením omezeným a základní kapitál byl ve výši 300 000 Kč. Společnost 

zahájila svojí činnost v momentální budově ředitelství, která se nachází na adrese  

U Pošty 2, Havířov – Suchá.  

Společnost prováděla od svého založení obchodní činnost dovozu zboží ze 

zahraničí a jeho následný prodej. CI disponovala vlastními sklady v areálu ředitelství. Již 

po několika měsících této činnosti bylo v návaznosti na potřeby vlastních obchodních 

aktivit založeno oddělení mezinárodní a vnitrozemské silniční spedice. Dosahované 

výnosy v období rychlého rozvoje trhu spedičních služeb přiměly společníky k úvahám o 

investování získaného kapitálu do vhodného sektoru spedičních a logistických služeb. 

Společníci se dohodli na vybudování segmentu služeb pro zahraniční obchod a dopravu, 

jednalo se o hraniční spedice pro celní odbavení dováženého a vyváženého zboží na území 

ČR. 

V průběhu let 1993 – 1995 společnost vybudovala jako první v ČR 27 spedičních 

kanceláří na všech hlavních hraničních přechodech v ČR. Postupně byla v návaznosti na 



potřeby zákazníků vytvořena síť 47 spedičních kanceláří po celém území České republiky. 

Přehled kanceláří je v Příloze č. 1. 

V době před vstupem ČR do EU poskytovalo 350 zaměstnanců úplný sortiment 

celních služeb při dovozu i vývozu zboží, provoz celních skladů, logistické služby, 

poradenství v celních a dovozových předpisech, provoz směnáren, vyplácení šeků  

TAX – FREE a zajištění ostrahy při přepravě citlivého zboží.  

Velký zlom v působení společnosti nastal 1. května 2004, kdy Česká republika 

vstoupila do Evropské unie a tedy do EU zóny volného obchodu. Tento stav, který nastal, 

znamenal snížení stavu provozoven a kanceláří v síti společnosti. CI se vyrovnal s touto 

trvalou situací rozšířením působností na jiné trhy. Samotná celní deklarace a daňové 

poradenství nezaniklo, ale bylo přesunuto na nečlenské státy Evropské unie.  

Kanceláře byly přesunuty na hraniční státy EU a mimo jiné se společnost začala 

uplatňovat na poli logistiky a doručovatelství. Společnost sice na tomto poli působila již v 

dřívějších letech, ale až po vstupu do EU a zóny volného obchodu společnost více rozšířila 

své působení do této sféry. Společnost tento krok považovala za správný a v dané situaci, 

jako jedno z mnoha řešení. Momentálně se společnost zabývá logistickou činností ve sféře 

přepravy národní, evropské a mezinárodní. 

V roce 1993 se společnost rozhodla expandovat na zahraniční trh. Založila 

v Polském Těšíně  dceřinou společnost CZECH International POLAND, sp. z. o. o. 

Společnost spolupracovala zejména při poskytování záruk v celním řízení s řadou 

renomovaných polských celních agentur.  

Společnost rozvíjela své aktivity i v dalších zemích. V roce 1996 pronikla na 

slovenský trh, kde založila dceřinou společnost SLOVAK Intercargo, s. r. o. se sídlem v 

Žilině. K profilu služeb dceřiné a později sesterské společnosti patří: 

• celně-jednatelské služby; 

• zajištění celního dluhu pro všechny celní režimy; 

• Intrastat, směnárny; 

• souhrnné výkazy DPH (u zboží osvobozeného od DPH při odeslání a přijetí); 

• daňový zástupce (při podávání daňových přiznání a souhrnných výkazů při 

dovozu); 

• mezinárodní a vnitrostátní zasílatelství (přepravy silniční, železniční, 



námořní, letecké);  

• logistické projekty. 

  Společnost SLOVAK Intercargo, s. r. o. (dále jen SI) provozuje 8 kanceláří 

logistických a celních služeb na celém území Slovenska. 

  Problémy týkající se vstupu Slovenské republiky do EU, a tedy s tím související 

náležitosti, nebyly tak horentní u SI. Toto bylo umožněno geografickou polohou Slovenské 

republiky, která umožnila zachování některých celních kanceláří zejména u hranic 

s Ukrajinou. [interní informace] 

2.2 Poskytované služby 

Mezi služby, které poskytuje společnost CI, řadíme tyto: 

• celní služby; 

• logistika a zasílatelství; 

• Intrastat; 

• skladová logistika; 

• daňové poradenství; 

• účetní poradenství; 

• softwarové poradenství; 

• internetový obchod. 

Společnost CI poskytuje poradenství a kompletní řešení celních služeb na území 

ČR i v EU. Do nabídky celních služeb patří vyhotovení celních dokladů (JSD, TDD, VDD, 

atd.), zastupování v celním, správním a daňovém řízení. Zajištění celního dluhu (globální 

záruka, souborná jistota, individuální záruka), dále pak služby pro dopravu, zejména 

směnárny, dálniční kupóny a hraniční pojištění. V neposlední řadě zde můžeme zahrnout 

zjednodušené postupy v celním řízní a ostatní celní služby (závazné informace o původu 

zboží, výpočet celního dluhu a daní u zboží, neutralizace dokladů a bezpečnostní doprovod 

zásilky).  

Do sféry logistiky a zasílatelství můžeme zahrnout služby poskytované v silniční, 

železniční, námořní, letecké a multimodální (kombinované) přepravě, dále pak veřejné, 

celní a daňové sklady. Více o logistice a zasílatelství je uvedeno v kapitole 4 Ekonomická 

analýza vybrané logistické činnosti ve společnosti. 



Intrastat je statistický systém pro sledování pohybu zboží mezi členskými státy 

EU při vnitrounijním obchodu. Společnost nabízí kompletní zpracování a překládání 

statistických výkazů Intrastat v elektronické podobě celním úřadům, stálou kontrolu 

hodnotových limitů zboží a průběžné zpracování evidence.  

Společnost CI disponuje skladovacím centrem v obchodně průmyslové zóně 

v okolí desátého kilometru dálnice D1 v Praze Nupakách. Terminál byl uveden do provozu 

v roce 1999. Terminál je vhodně umístěn na strategickém místě křížení expresního 

pražského okruhu s dálnicí D1. V areálu logistického terminálu Nupaky se nachází 

administrativní budova, sídlo celního úřadu Praha, dvě skladovací haly, parkoviště, 

restaurace, mycí linka, servisní středisko a čerpací stanice. Co se týče skladovacích hal, 

jsou rozděleny do dvou sekcí a to skladovací hala A a skladovací hala B, viz následující 

tabulka [interní informace]. 

Tabulka č. 1: Schéma skladovací haly  

 Hala A Hala B 

Celková skladovací plocha 4 156 m2 3 300 m2 

Celkový počet paletových míst 3 840 3 000 

Rozměry hlavní skladovací plochy 90x36 m 3 195 m2 72x36 m 2 561 m2 

Sekce 1 54x36 m 1920 m2 30x36 m 1 072 m2 

Sekce 2 36x36 m 1275 m2 42x36 m 1 489 m2 

Manipulační plocha 282 m2 72 m2 

Skladovací plocha 68 m2 66 m2 

Skladovací kóje 611 m2 601 m2 

Počet kójí a nákladních ramp 8 8 vč. 2 pro boční vykládku 

Pramen: [interní informace+vlastní zpracování] 



Obrázek č. 1: Logistický terminál Nupaky 

Pramen: [interní informace] 

Daňové poradenství se týká celních a daňových předpisů vztahujících se 

ke spotřební dani. Mezi účetní služby můžeme zahrnout komplexní vedení účetní agendy, 

zajištění, ověření účetní závěrky a výroční zprávy auditorem a průběžné audity. 

Zpracování DPH, přiznání daně z příjmu, silniční daně a daň z převodu nemovitosti. Dále 

pak zastupování při jednání s finančním úřadem, jednání s bankou a metodické poradenství 

v oblasti vedení účetnictví. Dále pak zde můžeme zahrnout poradenství v oblasti mezd a 

personalistiky. 

Softwarové poradenství poskytuje společnost CI v rámci softwaru Helios Orange. 

V této sféře společnost nabízí konzultační služby hardwarové, implementační služby, 

školení a péči o klienty. Helios Orange je technologicky vyspělý informační a ekonomický 

systém zefektivňující všechny běžné i vysoce specializované firemní procesy. 

Jednou z posledních poskytovaných služeb společnosti CI je internetový obchod 

INTERNETHity.cz, kde můžeme nalézt široký sortiment značek, které jsou rozděleny do 

několika segmentů, jako je výpočetní technika, bílé zboží, parfémy, hodinky atd. [interní 

informace] 



2.3 Obchodní klienti 

K významným obchodním klientům CI patří: 

• Aoyama Automotive Fast Eners Czech, s. r. o.; 

• Bang&Olufsen CZ;  

• DELL products CZ;  

• Mutidisplay s. r. o.;  

• OSRAM Bruntál s. r. o.; 

• SHELL Czech Republic, a. s.; 

• ŠKODA PRAHA, a. s.; 

• Telefónica O2 Czech republic, a. s.; 

• Tokai Rika CZ, s. r. o.; 

• Toyota TSUSHO EUROPE S. A.; 

• UNITED PARCEL SERVICE CZ, s. r. o. 

2.4 Kooperační partneři v tuzemsku 

Jako reakce na potřeby zákazníků byly v místech, kde společnost nemá vlastní 

provozovny, uzavřeny smlouvy o poskytování služeb s kooperačními partnery1. 

Kooperační partneři jsou: 

• KSLEDA, a. s.; 

• LETRANS TIR s. r. o.; 

• Celní a spediční služby M & H; 

• S & V STOCK s. r. o.; 

• ComCD – celní deklarace s. r. o; 

• CLOTRANS spol. S. r. o.; 

• CSS spedition s. r o.; 

                                                
1 Kooperační partneři, jsou ty společnosti, s kterými má společnost CI uzavřenou smlouvu na bázi CMR.  



2.5 Kooperační partneři v zahraničí 

V oblastech logistiky a celních služeb společnost CI spolupracuje s řadou 

renomovaných společností a to: 

• ChannelPorts Ltd.; 

• CHEQ Tránsitor, S. L.; 

• JAS – FBG S. A.; 

• Müller – Thomsen Antwerpen N. V.; 

• SDM s. r. o.; 

• Van Ommeren Bremen GmbH; 

• WALTER SEBERT Int. Spedition GmbH. 



3. Teoretické vymezení základních logistických pojmů 

Kapitola popisuje historii, původ a využití logistiky v moderní době. Člení a popisuje 

své základní segmenty a jednotlivé části. 

3.1 Logistika jako pojem 

Logistika je vědní obor, zabývající se fyzickými toky zboží, peněz a informací. 

Tento vědní obor je souborem činností, jejichž úkolem je zajistit, aby bylo zboží ve 

správném čase, množství a kvalitě na daném místě. Zabývá se také souborem toků uvnitř 

firem, včetně různých systémů skladování zásob. Cílem logistiky je optimalizovat a 

minimalizovat náklady spojené s produkcí. Náklady na skladování tvoří okolo 20 % obratu 

společnosti, proto je tento obor velmi významný [1]. 

3.2 Původ logistiky 

Slovo logistika můžeme odvozovat nejspíše od řeckého logistikon, důmysl, rozum, 

nebo logos, což má význam slovo, řeč, myšlenka, zákon a smysl [2]. Zásobování mělo 

nejdříve vliv především v armádě. První zmínky pocházejí z období staré Byzancie, Řecka 

a Říma. Například ve starém Řecku byli označováni důstojníci jménem logistikas, kteří 

měli na starosti zásobování [1]. Pozdější zmínky o logistice nalezneme v knize „Náčrt 

vojenského umění“ vydané v roce 1837 v Paříži. Autorem je Antoine–Henry Jomin (1779 

– 1869), francouzský generál švýcarského původu, který sloužil v Napoleonově armádě a 

později v ruské armádě. Ustanovil: major generál de logis jako „Důstojníky, kteří zajišťují 

ubytování a tábory pro útvary určující pochodové směry při přesunech a upřesňují je podle 

místních podmínek“. Jominiho předloha byla prakticky uplatněna velením amerického 

vojenského námořnictva, která využila logistiku v novém významu jako nauku o pohybu, 

zásobování a ubytování vojsk [2]. 



3.3 Vojenská logistika 

Logistika doznala pronikavého vývoje právě díky vojenskému aparátu. Uplatnění 

logistiky umožnilo účinně řešit problémy spojené se zásobami, dopravními a 

rozmísťovacími řešeními. Nebývalý rozvoj vojenské logistiky započal za druhé světové 

války při přípravě a provádění operací spojeneckých vojsk na západní frontě. Situace, která 

na této frontě nastala, potřebovala co nejefektivněji vyřešit problém spojený s přepravou a 

překládkou vojenské techniky a přesun vojsk na okupované území ovládané nacistickým 

Německem. Tento problém se díky využití logistiky podařilo vyřešit a po válce došlo 

k rozšíření logistiky do civilní sféry [2]. 

3.4 Civilní logistika 

Primát praktického uplatnění logistiky drží USA, díky svým vojenským zkušenostem 

s logistikou v zásobování vojsk. S rostoucím trhem rostla potřeba efektivním způsobem 

překonat velké vzdálenosti při zajišťování materiálových toků. Tyto toky byly ovlivněny 

hospodářsko-geografickým rozložením uvnitř amerického trhu. Jednalo se o obrovské 

vzdálenosti mezi průmyslovým východním pobřežím a spotřebním západním pobřežím. 

Tato vzdálenost vyžadovala nový systémový pohled na materiálové toky jako na řetězce 

činností v prostoru a čase [2]. 

S globalizací trhu a rozvojem ekonomik většiny vyspělých států se logistika stala 

významným pojmem nejenom ve sféře vojenské, ale pronikla i do běžných životů. 

3.5 Tržní logistika 

Tržní logistika zahrnuje plánování toků tak, aby došlo k uspokojení poptávky. 

Obsahuje také implementaci a řízení fyzického toku materiálu. Dochází k dokončení zboží 

a jeho přemístění z bodu vzniku k bodu prodeje, tak aby byly co nejlépe uspokojeny 

potřeby zákazníků a to vše za dosažení zisku.  



Mezi základní principy tržní logistiky patří: 

• standard včasnosti dodávek, přesnost objednávek; 

• zda má společnost mít direktivní směr k zákazníkům, nebo používat 

prostředníky; 

• jaké výrobky by měla získávat a ze kterých továren; 

• množství skladů, které by měla udržovat a kde by měla být jejich nejlepší 

lokace; 

• zajistit co nejlepší řešení implementace, pomocí informačních systémů, 

zařízení a postupů [3]. 

3.5.1 Integrované logistické systémy 

Důležitým segmentem tržní logistiky jsou integrované logistické systémy. Ty se 

skládají z toku materiálu a fyzické distribuce, které pohání informační technologie. 

Informační systém hraje významnou roli při řízení tržní logistiky. Systém zahrnuje 

počítače, terminály v bodě prodeje, jednotné čárové kódy, satelitní sledování dodávek, 

elektronickou výměru dat a elektronické platební prostředky. Díky těmto částem se zkrátila 

doba objednávkového cyklu, snížila se vytíženost administrativní práce, došlo k snížení 

chybovosti dokumentů a k zlepšení kontroly operací. Díky nižším nákladům tržní logistiky 

dochází k nižším cenám a vyšší ziskové marži [3]. 

3.5.2 Cíle tržní logistiky 

Mnoho firem definuje své cíle tržní logistiky jako dostat správné zboží na správná 

místa ve správném čase s nejnižšími náklady. Toto můžeme brát pouze jako model, jelikož 

realita se liší. Jedná se hlavně o náklady spjaté s expedicí, dopravou, administrativou a 

ekologií. Hlavním cílem je zjistit, co zákazník vyžaduje a co nabízejí konkurenti. Jedná se 

o časnou dodávku, ochotu dodavatele vyhovět naléhavé potřebě, opatrnou manipulaci, 

ochotu reklamace a zajištění alternativní trasy přepravy [3]. 



3.6 Doprava 

Výběr dopravy je jedním z nejdůležitějších aspektů logistiky. Výběr dopravy 

ovlivňuje tvorbu ceny výrobku, včasnost přijetí dodávek a stav zboží. 

3.6.1 Historie dopravy 

Historie lidstva je velmi úzce spjatá s historií dopravy. Už od prvopočátku evoluce 

se lidé snažili dopravovat a přepravovat zboží a sami sebe. To je vedlo k rozvoji a 

racionalizaci přepravních prvků. Tento vývoj započal v dobách  prvních kmenových 

uskupení. Pokud však chceme určit přesný a dynamický rozvoj dopravy, budeme se muset 

přesunout o několik desítek století vpřed. Nejdůležitější vývoj dopravy započal 

v evropském sektoru. Průběh tohoto vývoje lze rozdělit do čtyř na sebe navazujících etap, 

které jsou nazývány logistické revoluce.  

První období je situováno do časového horizontu mezi 11. až 16. stoletím. 

Uplatňuje se zde rozvoj říční a pobřežní infrastruktury, která umožňuje propojení severní 

Evropy a Středozemí. Takto dynamický rozvoj je zapříčiněn rozvojem hospodářských 

center, jako byly Benátky, Janov, Brémy, Lübeck a Bergen.  

16. až 18. století je období druhé logistické revoluce. V tomto časovém horizontu 

dochází k rozvoji námořní plavby na otevřeném moři. Tento průběh umožňuje vznik 

obchodních cest mezi Evropou, severní Afrikou, indickým subkontinentem a oblastmi 

jihovýchodní Asie. Na Evropském území vznikají nová hospodářská centra a to Lisabon, 

Antverpy, Amsterodam a Londýn.  

Třetí období zahrnuje časový úsek mezi počátkem 19. století a polovinou 20. 

století. Je popisováno propojením námořní, říční a vnitrozemské železniční dopravy. 

V tomto období hraje dominantní roli železnice. Dochází zde k propojení Evropy se 

severní Amerikou a k integraci mezikontinentálního spojení. Zde můžeme zaznamenat 

první pokusy o úspory v přepravě, jelikož přeprava materiálů, surovin i lidí je 

uskutečňována na velké vzdálenosti.  

V druhé polovině 20. století dochází k zatím poslednímu rozvoji, který trvá až do 

současnosti. S rozvojem populace dochází ke změně nároků na dopravu. Doprava se 

expanzivně rozvíjí společně s rozvojem vědy a techniky. Jsou kladeny velké důrazy na 

objem a rychlost přepravovaných zásilek. Dochází k rozvoji na všech úrovních dopravy a 



to nejvíce na poli silničním a leteckém. Období čtvrté logistické revoluce nejvíce vystihuje 

vznik více oborové dopravní infrastruktury s dominantní úlohou silniční přepravy. Tento 

historický vývoj dopravy umožnil a zajistil vysokou míru dostupnosti, vysokou frekvenci 

spojů, rychlost mezi místy dopravních cest a vysokou pružnost a kapacitu přepravy. 

Bohužel i takto dynamický rozvoj přinesl negativní důsledky. Mezi ně můžeme zahrnout 

vznik problémových situací a ekologický dopad [5].  

3.6.2 Druhy dopravy 

 Samotnou dopravu můžeme rozdělit na dopravu: 

• železniční; 

• leteckou; 

• silniční; 

• lodní; 

• potrubní 

• pásová 

• kombinovaná. 

Výhodou železniční dopravy je možnost přepravovat náklad o vysoké hmotnosti. 

Doprava na železnici je levnější v přepočtu na hmotnost přepravovaného nákladu než 

doprava letecká nebo silniční. Avšak velkou nevýhodou je pružnost a omezenost železniční 

sítě. Proto železnice poskytuje pouze přepravu způsobem terminál – terminál.  

Nákladní letecká přeprava je nastavena jako nadstandardní služba. Používá se ve 

většině případů jako mimořádný způsob přepravy. Moderní letadla mohou cestovat 

rychlostí 800 – 900 km/hod a jsou schopna mezikontinentálních přeletů. Letecká doprava 

poskytuje spolehlivý servis a velmi krátké doby přepravy, avšak tyto výhody jsou 

podmíněny vysokou cenou a nebezpečím zpoždění či ucpáním na terminálech při přepravě. 

Letecká doprava se opět uskutečňuje ve formě terminál – terminál. 

Silniční doprava je nejflexibilnější a nejuniverzálnější. Cílem a posláním silniční 

dopravy je zajistit hladký přesun výrobku na místo, kde bude mít vstup na trh. Výrobek 

zde musí být dodán včas, nepoškozen a v požadovaném množství. Silniční doprava hraje 

velmi významnou roli v zákaznickém servisu a podílí se na spokojenosti zákazníka. 



Přeprava generuje významnou část logistických nákladů a proto je pro podnik vysoce 

výhodné optimalizovat logistický řetězec.  

Pružnost autodopravců je přímo úměrná s hustotou silniční sítě, která jim umožňuje 

přepravu z místa na místo (point – to – point). Díky tomuto faktoru silniční doprava 

umožňuje nejširší pokrytí trhu. Silniční dopravou lze přepravovat veškeré produkty, včetně 

takových, které vyžadují speciální modifikace dopravního prostředku, jako například 

přeprava nadrozměrných zásilek.  

Silniční, konkrétně kamionovou dopravu, lze rozdělit na několik segmentů. Tyto 

jednotlivé segmenty se liší dle přepravované zásilky, místa dopravy a také dle použití 

přepravného zařízení. Místo dopravy lze rozdělit na: 

• dopravu tuzemskou;  

• dopravu mezinárodní. 

Obě tyto dopravy mají několik aspektů, které je buď přímo, nebo nepřímo 

ovlivňují. Jedním z těchto aspektů je hustota silniční sítě. Co se týče hustoty provozované 

sítě v ČR, je v provozu zhruba 55 000 km silničních sítí využitelných pro přepravu zboží. 

Dálniční siť v tuzemsku je převážně závislá na dálnici D1, která je důležitou tepnou 

přepravy v ČR. Ostatní dálnice v tuzemsku jsou například: 

• dálnice D2: Brno – státní hranice ČR/SK; 

• dálnice D3: Praha – Č. Budějovice – státní hranice ČR/A (stádium projektu); 

• dálnice D5: Praha – Plzeň – státní hranice ČR/SRN; 

• dálnice D8: Praha – Ústí nad Labem – státní hranice ČR/SRN s vazbou na 

dálnici A17 v SRN; 

• dálnice D11: Praha – Hradec Králové – státní hranice ČR/PL; 

• D47: Hulín – Ostrava – státní hranice ČR/PL.  

Dálniční sítě v Evropě jsou různorodé a závisí na investicích daného státu do 

silniční infrastruktury, na velikosti státu a na jeho technických a geografických 

podmínkách [interní informace].  



Tabulka č. 2: Dopravní síť v Evropě 

Dálniční síť v EU km/1000 km2 území 

Nizozemsko 58 

Belgie 55 

Lucembursko 44 

Německo 32 

Řecko 3,8 

Švédsko 3,5 

Irsko 1,4 

Finsko 1,4 

Slovinsko 19,7 

Lotyšsko 6,4 

Slovensko 6,0 

Polsko 0,9 

Rumunsko 0,5 

Česká republika 6,3 

Pramen: [5] 

Nedílnou součástí silniční dopravy je přepravovaná zásilka. Přepravované zásilky 

můžeme rozdělit z několika úhlů pohledu. A to:  

• finanční;  

• materiálový;  

• bezpečnostní; 

• ostatní. 

Finanční úhel pohledu se týká finančního ohodnocení přepravované zásilky. Jedná 

se o přepravu zboží nebo zásilky vysoké cenné hodnoty. Zde zahrnujeme přepravu 

uměleckých děl, peněz a jiných cenných věcí. Materiálový pohled vychází z posuzování 

přepravovaného zboží nebo zásilky.  



Materiál se může nacházet ve třech skupenstvích a to v:  

• kapalném; 

• plynném; 

• pevném. 

Tato tři skupenství hrají důležitou roli při přepravě a volbě přepravního zařízení. 

Navíc se zde nachází další důležitý aspekt, a to legislativa. Legislativa určuje pravidla a 

omezení pro přepravu jednotlivých skupenství. Například se jedná o mezinárodní přepravu 

zvláště nebezpečných věcí, zkráceně ADR (Accord Dangereuses Route). Dohoda ADR 

byla ratifikována v roce 1957 v Ženevě a tehdejší ČSSR ji podepsalo v roce 1987. Dohoda 

stanovuje a upravuje jakým způsobem je možno přepravovat zboží a co zahrnují 

bezpečnostní normy. Vznikem této dohody se zavedl tzv. Kemrelův kód, který značí třídu 

nebezpečnosti přepravované látky, toto umožňuje rychlou orientaci v přepravě nebo 

v případě havárie. Kemrelův kód je zobrazen na tabulce, která je umístěná na přepravním 

zařízení. Samotná tabulka je rozdělena na dvě části. První část označuje číslem chování 

přepravované látky. Jako příklad si můžeme uvést číslo 33. Tímto číslem je označována 

hořlavina například benzín. Druhá spodní část tabulky označuje číselný kód, který připadá 

přesně na přepravovanou látku.  

Pro označení nebezpečnosti přepravované látky se používá devět číslic: 

• 1 výbušné látky a předměty; 

• 2 plynné látky; 

• 3 hořlavé kapaliny (plyny); 

• 4 hořlavé pevné látky; 

• 5 látka podporující hoření; 

• 6 jedovatá látka; 

• 7 radioaktivní látka; 

• 8 žíravá látka; 

• 9 látka samovolné reakce; 

• X látka nebezpečně reagující s vodou. 

V případě větší intenzity se čísla zdvojují, to je například případ benzínu, který má 

označení 33. Nejenom, že takto musí být označeno každé vozidlo, které přepravuje 



nebezpečné látky, ale řidiči podléhají zkoušce a školení ADR, které musí vždy jednou 

ročně vykonat. Obdobou ADR je RID, který se používá v železniční dopravě. Označení 

skladování, letecké a námořní dopravy je odlišné, ale pro nebezpečnost látky se používají 

stejné grafické symboly.  

Obrázek č 2: Tabulka ADR 

 

Pramen: [1] 

Bezpečnostní aspekt souvisí právě s ADR úmluvou, ale jedná se také o přepravu 

jinak nebezpečných zásilek. Můžeme zde zahrnout přepravu zbraní, ale také přepravu 

nadrozměrných nákladů, pro které je třeba modifikovat silniční situaci a zajistit podpůrný 

tým, který zajišťuje bezpečný a hladký průběh transportu.  

Ostatní zásilky zahrnují všechny ostatní aspekty, které se přepravují. Zahrnujeme 

zde přepravu zvířat a osob.  

Důležitá věc silniční dopravy je způsob zvolení přepravního zařízení. V oblasti 

přepravy se používá několik druhů automobilů. Základní rozdělení můžeme shrnout: 

• automobily do 3,5 tuny; 

• automobily nad 3,5 tuny do 12 tun; 

• automobily nad 12 tun. 

První skupina automobilů má nejmenší význam z těchto tří skupin. Jedná se o 

menší automobily, spíše osobního charakteru, které jsou používány spíše menšími 

živnostníky. Můžeme zde zahrnout menší skříňové dodávky, nebo nákladní auta lehkého 

charakteru. Výhodou této skupiny je nízká pořizovací cena, menší náklady na provoz, 

flexibilita pohybu a také neplacení mýtného na dálnicích v ČR.  



Druhá skupina zahrnuje už širší rámec automobilů. Jedná se především o nákladní 

auta, které mají multimodální využití. Nákladní automobily můžeme rozdělit opět 

z několika pohledů a to:  

• skříňové; 

• valníkové; 

• sklápěčové; 

• speciální; 

• tahače. 

První skupina je nejvíce rozšířená, jedná se o skříňové nákladní automobily. 

Nákladní skříň je umístěna na univerzálním podvozku a je oddělena od kabiny řidiče. 

Rozdílem od klasických dodávek, které jsou převážně v první skupině do 3,5 tuny, je 

v tom, že kabina řidiče není rozdělena od skříňového prostoru a je tvořena jedním dílem 

karoserie. Skříňové nákladní automobily můžeme dále rozdělit dle použití, například na 

vozy pro přepravu mrazírenského zboží, přepravu osob atd.   

Valníkové nákladní automobily jsou ty, které mají otevřený nákladový prostor. 

Mohou být ve formě s otvíracími bočnicemi, nebo se sklopnou plošinou. Nákladový 

prostor může být zakryt plachtou a tak je umožněno přepravovat jakékoliv zboží. 

Valníková nástavba se většinou používá při přepravě odolného nebo dobře skladovatelného 

zboří či materiálu. Valníková nástavba se nepoužívá při přepravě osob, jedinou výjimkou 

je přeprava osob v armádě.  

Sklápěčové nákladní automobily se nejčastěji používají k přepravě sypkých 

materiálů, nepoužívá se zde plachtové krytí nákladního prostoru. Použití těchto nákladních 

aut můžeme nalézt především na stavbách, v kamenolomech, důlních zařízeních.  

Cisterny můžeme zahrnout do skupiny speciálních nákladních automobilů. Jedná 

se o nákladní automobil, který je uzpůsoben pro přepravu plynných nebo kapalných látek. 

Nákladní prostor je oddělen od kabiny řidiče a je hermeticky uzavřen. V případě, že 

převáží nebezpečné látky, musí dodržovat legislativní ustanovení. Tato nákladní auta 

mohou převážet různé výrobky nebo materiály. Například pohonné hmoty, plynné látky 

nebo mléčné výrobky atd.  



Obrázek č. 3: Cisternový kamion 

Pramen: [interní informace] 

Tahač je druh nákladního vozidla, který je tvořen dvěmi částmi. A to tahačem, jako 

samostatnou jednotkou, která slouží jako pohonná a řídící jednotka a návěsem. Pro 

přepravu materiálu nebo zboží se využívá návěs. Ten může být opět skříňové, valníkové, 

sklápěčové nebo speciální (cisternové) konstrukce.  

Poslední skupinou dopravních prostředků jsou automobily nad 12 tun. Zde 

zavádíme pojem kamión. Kamión je označován jako každá nákladní souprava, která váží 

nad 12 tun a je tvořena návěsem nebo přívěsem. Kamión se skládá z tahače a návěsu. Je to 

obdobné jako u tahače ve druhé skupině automobilů. Návěs je opět rozdělen dle použití 

nákladního prostoru. Skříňové, valníkové, sklápěčové, speciální návěsy se také používají. 

Jedinou větší změnou je zde zavedení tzv. přepravy nadrozměrných nákladů. Jedná se o 

přepravu nákladů, pro které je potřeba upravit, omezit nebo zastavit dopravu. Tyto 

přepravy podléhají přísné legislativě a mohou být provedeny za určitých podmínek a 

většinou pouze jednorázově nebo po určité období. Můžeme zde zahrnout přepravu 

monolitických mostních pilířů, turbín, částí větrných elektráren, domů, průmyslových 

výrobků větší hmotnosti atd.  



Lodní dopravu můžeme rozdělit do čtyř různých kategorií: 

• doprava po vnitrozemských vodních cestách (řeky a kanály); 

• lodní doprava po jezerech; 

• připobřežní námořní doprava; 

• mezinárodní námořní doprava. 

Použití lodní dopravy závisí na geografické poloze konkrétního území. S dopravou 

po vnitrozemských vodních cestách se můžeme setkat v severní a střední Evropě, kde 

existuje rozsáhlý systém splavných vodních cest, např. povodí Labe. Pomocí lodní dopravy 

přepravujeme zásilky s relativně nízkou hodnotou, kde rychlost přepravy není kritickým 

faktorem. Nevýhodou lodní dopravy je dlouhotrvající doba, po kterou je zboží 

přepravováno, ale naopak velkou výhodou je možnost přepravy velkého množství zboží.  

Potrubní doprava je omezená na přepravu pouze určitých produktů. Tyto 

produkty jsou ropa, zemní plyn, ropné produkty, voda, chemikálie a zkapalněné produkty. 

Převážná část potrubní dopravy se týká ropy a zemního plynu. V Evropě je podíl potrubní 

dopravy relativně nevýznamný, avšak potrubní dopravou jsou převáženy nezbytně nutné 

komodity převážně z Ruska. Výhodou je spolehlivost, příznivé náklady, které má potrubní 

doprava ve srovnání s jinými druhy přepravy. Nevýhodou je opět faktor terminál – 

terminál [4].  

Pásová doprava je charakterizována dopravou na pásech. Nevýhodami jsou krátké 

přepravní vzdálenosti a vysoké náklady pořízení. Výhodou je kontinuální přeprava. Hlavní 

zaměření pásové dopravy můžeme nalézt v hornictví.  

Při volbě přepravy zboží, ať už do skladu, k dealerům, nebo zákazníkům, je 

důležité si určit kritéria přepravy. Kritéria jsou: 

• rychlost přepravy; 

• frekvence; 

• spolehlivost; 

• dostupnost; 

• sledovatelnost; 

• náklady. 



Pokud vezmeme v úvahu první z kritérií, tedy rychlost, nejlepší je doprava letecká, 

železniční a nákladní. Pokud chceme dosáhnout nízkých nákladů, pak je nejvhodnější 

zvolit vodní a potrubní dopravu. Díky zavedení přepravních kontejnerů dochází ke spojení 

dvou nebo více dopravních způsobů. Kontejnerizace spočívá v ukládání zboží do beden, 

které je snadné přesunout mezi více způsoby dopravy. Spojení dopravy železniční 

s dopravou nákladní nazýváme piggyback. Fishyback je spojení vodní dopravy s dopravou 

nákladní. A spojení trainship se týká vodní a železniční dopravy. Poslední spojení 

nazýváme airtruck, což je propojení letecké dopravy s dopravou nákladními automobily. 

Každý koordinovaný způsob poskytuje specifické výhody dopravy [3]. 

3.7 Skladování 

Smyslem skladování je udržování hotového zboží na určitém místě z důvodu 

překrytí spotřebních cyklů. Skladovací činnost pomáhá zmírnit nesoulad mezi výrobou a 

poptávkou trhu. Zde musí společnost dobře zvolit místo a počet skladovacích lokalit. Jedno 

z mnoha kritérií pro třídění skladů je funkční kritérium. Z funkčních skladů dle tohoto 

kritéria můžeme sklady rozdělit na: 

• uskladňovací sklad; 

• distribuční sklad; 

• automatizovaný sklad. 

Uskladňovací sklad uskladňuje zboží, po středně-dlouhou až dlouhou dobu trvání. 

Naopak distribuční sklad je zásobován zbožím z různých výroben a od různých 

dodavatelů a expeduje dané výrobky v co nejkratší době. Automatizovaný sklad využívá 

pokročilých systémů řízených centrálním počítačem. Nyní sklady přebírají činnosti, které 

se dříve vykonávaly ve výrobnách. Jedná se o montáž a balení. Dalším důležitým pojmem 

je posponent, který slouží k oddálení finalizace výrobku a tím snižuje náklady na 

skladování a zmírňuje časový nesoulad mezi nabídkou a poptávkou [3]. 

3.8 Zásoby 

Zásoby představují jeden z největších problémů. Jsou v nich totiž vázány nemalé 

peněžní prostředky. Existují dva pohledy na množství zásob. Z pohledu distribuce můžeme 

zásoby rozdělit: 



• z pohledu prodejců; 

• z pohledu výrobců. 

Prodejci upřednostňují, aby společnosti držely dostatečně velké zásoby pro 

okamžité vyřízení všech objednávek zákazníků. Tento způsob však není efektivní ze strany 

nákladů. S tímto souvisí tzv. bod objednávky, což je období, kdy je třeba učinit novou 

objednávku. 

Optimální velikost objednávky lze zjistit sledováním součtů nákladů na zpracování 

objednávky a nákladů držení zásob při odlišných velikostech objednávek, viz Graf č. 1: 

Optimální velikost objednávky [3]. 

Graf č. 1: Optimální velikost objednávky 

 
Pramen: [3+vlastní zpracování] 

Z grafu vyplývá, že náklady na zpracování objednávky na jednotku se snižují 

s kvantitou objednaných jednotek. Náklady držení zásob na jednotku rostou z důvodu 

velikosti objednávky, jelikož každá jednotka zůstává delší dobu ve skladu. Bod nula 

v grafu číslo 1. vyznačuje optimální velikost objednávky.  

Z pohledu výrobců je definitivním řešením problému udržování téměř nulových 

zásob, což je výroba na objednávku. Jeden z takovýchto přístupů se nazývá SOMA (sell 



one, make one), což spočívá ve výrobě jednoho kusu a prodeji tohoto kusu. Další způsob je 

využití způsobu, kdy zákazník zaplatí předem a tím pak společnost použije zákazníkovy 

peníze k zaplacení dodavatelů za potřebné komponenty. Tento způsob se využívá 

především na internetu, jsou známy servery eBay, Apple store, Amazone, kde si zákazník 

vybere požadované zboží, zaplatí a zboží mu je po určitém uplynutí časového období 

doručeno [3]. 

3.9 Logistický řetězec 

Logistický řetězec představuje jeden z nejdůležitějších pojmů logistiky vůbec. 

Označujeme jím dynamické propojení trhu spotřeby s trhy surovin, materiálů a dílů. 

Vychází z jeho hmotného a nehmotného úhlu pohledu, který je pevně propojen 

s poptávkou (objednávkou) konečného zákazníka [2]. Logistický řetězec představuje 

propojený systém poskytování hodnoty. Každá sekce společnosti vázána v logistickém 

řetězci pouze zachycuje určitý podíl z celkové hodnoty výrobku vytvářené logistickým 

řetězcem [3].  

Momentální situace se zaměřuje na zvýšení hodnotvorného charakteru, což je 

stupňovité přidávání hodnoty ve směru ke konečnému zákazníkovi. Jedná se například o 

přepravu k místu poptávky, které zvyšují pohodlí zákazníka při spotřebě. Opakem tohoto 

procesu jsou redundantní operace, což jsou překládka, manipulace při přerušení toku, 

skladování a neúčelné vytváření zásob [2]. 

Obrázek č. 4 Logistický řetězec  

 
Pramen: [1+vlastní zpracování] 

3.10 Cíle a strategie podniku zabývajícího se logistikou 

Pro stanovní specifických cílů na plánovací období je potřeba formulovat cíl. 

Formulace cíle je stádium procesu, kdy je popsán úkol, který je potřeba splnit v určitém 



časovém období. Po formulaci úkolu musí být cíle hierarchicky uspořádány od 

nejdůležitějšího k nejméně důležitému. Takto zvolená hierarchie je klíčovým řešením. 

Formulování cílů by mělo být určeno kvantitativně. Podstatné by mělo být, aby byly cíle 

realistické.Je potřeba vycházet z analýzy příležitostí a silných stránek a vyvarovat se 

zbožných přání. V neposlední řadě cíle musí být konzistentní [3]. 

Základní cíle: 

• zvýšení velikosti tržeb;  

• zvýšení objemu výroby; 

• dosažení většího procentuálního podílu na trhu.  

Základní cíle je potřeba kvantifikovat a časově určit. Existují tzv. vize, které jsou 

zdůvodněním variant cest a podmínek dosažení základních cílů a návrhem postupného 

řešení hlavních vývojových problémů podniku.  

Podniková vize a okolí podniku musí být analyzovány z pohledu silných a slabých 

stránek. Takto zjištěné výsledky slouží jako podklad pro nastavení podnikové strategie [2]. 

Firma musí splnit k dosažení svých cílů určitou strategii, která se skládá z několika druhů 

strategií. Strategie jsou: 

• marketingová; 

• kompatibilní technologická; 

• zásobování [3]. 

Správná strategie podniku se zaměřuje na sledování úspory času, což je zvyšování 

pružnosti v reakcích na poptávku. Dále snižování nákladů a růst kvality, takto formulovaná 

fráze se musí odvíjet v aktuálním pořadí. Díky takto nastavené strategii dochází k růstu 

produktivity k zajištění budoucí existence společnosti [2]. 

Pokud na trhu nacházíme skupinu firem, které se řídí stejnou strategií, nazýváme je 

strategickou skupinou. Tímto způsobem se společnost, která chce vstoupit na trh, zařadí do 

určité skupiny a tím může znát své hlavní konkurenty, kteří jsou v její strategické skupině 

[3]. 



4. Ekonomická analýza vybrané logistické činnosti ve 

společnosti 

V této kapitole se seznámíme s cíli a strategií podniku CZECH International, a. s. 

 a provedeme analýzu jeho vybrané logistické činnosti. 

4.1 Faktory pro poskytování silniční přepravy 

Přechod a integrace do tržního systému podnikání vyžadoval stále naléhavěji, aby 

se struktury produkce podniků zapojily do logistických řetězců. Tato nová éra ekonomiky 

je spojena s integrací informačních systémů v podnicích a dává možnost rozvoje ucelených 

logistických řetězců a systémů propojení zákazníků s dodavateli. V praxi dochází 

k orientaci na integrovanou logistiku (The Total Supply – Chain). Mnoho tuzemských 

podniků, díky změně režimu rozšiřuje působnost do mezinárodní sféry a tím se umožňuje 

dynamický rozvoj exportních a importních služeb v oblasti silniční dopravy.  

4.2 Faktory rozvoje silniční dopravy společnosti CI  

Těžištěm logistické činnosti společnosti CI je zajištění mezinárodní a tuzemské 

kamionové dopravy zboží. Mimo úvodní faktory, které si týkaly změny režimu, nastaly 

jiné faktory, které ovlivňovaly rozvoj logistiky. Distribuce a zásobování inklinuje spíše 

k silniční dopravě a to díky husté síti komunikací na našem území a faktoru, že železniční 

doprava je spíše uplatňována při přepravě zboží a materiálů nižší hodnoty. Mezi další 

faktory můžeme zahrnout rozvoj internetového prodeje a rozvoj mezinárodní přepravy a 

služeb.  

4.3 Poskytované služby v oblasti kamionové dopravy 

Mezi poskytované služby společnosti CI můžeme zahrnout tyto: 

• mezinárodní zasilatelství; 

• vnitrostátní zasilatelství; 

• přeprava kusových zásilek – sběrná služba; 

• nadrozměrné zásilky; 

• přeprava nebezpečných zásilek dle úmluvy ADR; 



• multimodální přeprava; 

• pojištění nákladu při přepravě. 

Co se týče mezinárodní přepravy, společnost disponuje širokou sítí smluvních 

dopravců, kteří operují po celé Evropě. Pro silniční přepravu může využít efektivní 

dopravu a to od dodávek od 3,5 tuny přes nákladní soupravy o celkové hmotnosti 25 tun až 

po vozidla s velkým úložním prostorem typu JUMBO.  

Vnitrostátní silniční doprava je koncipována stejně, s tím rozdílem, že společnost 

disponuje vlastním vozovým parkem, ale také využívá své kooperační partnery 

v tuzemsku. Tento stav umožňuje společnosti rychle reagovat na požadavky zákazníka a 

tím uspokojit jeho potřeby. Příkladem velmi žádané služby v tuzemsku, kterou poskytuje 

společnost CI je obstarání návazné přepravy leteckých zásilek z letiště Praha – Ruzyně do 

tuzemska a to včetně vyřízení celních podmínek, pokud se jedná o dovoz mimo území EU.  

Sběrná služba neboli SBS je systém přepravy kusových zásilek „z domu do domu“. 

Charakteristickým znakem této oblasti služeb je přeprava menších a váhově lehčích 

zásilek, které jsou přepravovány pomocí menších nákladních automobilů skříňového 

provedení. Svoz a rozvoz zásilek od různých odesílatelů pro různé příjemce umožňuje 

maximální využití kapacity dopravních prostředků a tím i minimalizaci přepravních 

nákladů. Vhodné je také optimálně zvolit dopravní prostředek, díky těmto faktorům je 

možné opětovně snížit náklady a tím dosáhnout lepší konkurenceschopnosti. Zásilky SBS 

je možno rozdělit do dvou kategorií, a sice na: 

• zásilky s malou hmotností; 

• malé vozové zásilky. 

Zásilky s malou hmotností jsou ty, u kterých se provádí svoz a rozvoz do sběrných 

obvodů a co se týče malých vozových zásilek, to jsou ty, u kterých je vhodnější zajistit 

nakládku přímo u odesilatele. Maximální hmotnost a rozměry zásilky si určuje 

provozovatel a k přepravě pomocí SBS služby se nepřijímají zásilky tohoto charakteru:  

• nebalený nábytek; 

• zboží vysoké kulturní hodnoty nebo cenné zboží; 

• živá zvířata; 

• snadno zkazitelné zboží; 

• zboží, které netvoří ucelenou manipulační jednotku; 



• nebezpečné věci, které tvoří riziko při přepravě s ostatními věcmi. 

Cena u SBS za přepravu tzv. přepravné má charakter smluvní ceny a při jejím 

výpočtu  se bere v potaz objem přepravovaného zboží, dodací lhůta, místo určení a ceny 

konkurenčních firem. Přepravné se skládá z dovozného a ze vzniklých poplatků a 

rozeznáváme: 

• dovozné za svoz zásilky; 

• dovozné za přepravu mezi dvěmi sběrnými středisky; 

• dovozné za rozvoz zásilky; 

• poplatky za manipulaci se zásilkou; 

• poplatky za celní projednání; 

• poplatky za avizování zásilky; 

• poplatek za uložení ve skladu tzv. skladištné; 

• příplatky za přepravu nebezpečného zboží. 

Nakládka popřípadě vykládka zásilek je zajišťována na základě dohody se 

zákazníkem. Dodací lhůta je závislá na přepravní vzdálenosti a příslušné přepravní relaci, 

jedná se však o období od jednoho do šesti dní.  

Přeprava nadrozměrných zásilek je charakterizována přepravou těžkých a 

nadrozměrných nákladů, které svou hmotností přesahují nejvyšší povolenou celkovou 

hmotnost vozidla nebo maximální povolené rozměry. Takto specifikovaný náklad musí být 

přepravován na speciálně modifikovaném silničním vozidle a také musí vlastnit povolení 

k přepravě. Někdy je také potřeba doprovodných vozidel, které zajišťují hladký průběh 

transportu. Tyto auta jsou většinou vybaveny žlutým majákem, který upozorňuje ostatní 

účastníky silničního provozu. Závazná objednávka pro přepravu nadrozměrných zásilek 

musí obsahovat: 

• podrobný popis zásilky včetně dokumentace a technického nákresu; 

• hmotnosti a rozměry jednotlivých kusů zásilky; 

• zvláštnosti zásilky (těžiště, místa otáčení pro podpěry, úchyty); 

• popis místa nákladky, vykládky, mechanismů a pomůcek, kterými jsou tato 

místa vybavena; 

• termín dodání. 



Po obdržení objednávky společnost zahájí přípravu k přepravě. Příprava k přepravě 

je soubor operací, které společnost CI musí provést před samotným transportem. 

Zahrnujeme zde zvolení trasy konvoje, průzkum dané trasy, určení vhodného typu 

podvozku, jednání s ostatními dotčenými organizacemi a třetími osobami, odhad nákladů, 

žádost o povolení přepravy na příslušných institucích, stanovení časového plánu cesty 

apod. Při mezinárodní přepravě nadrozměrných zásilek je zapotřebí mezinárodní povolení 

této přepravy, jehož součástí je i stanovení hraničního přechodu a přesné vytipování trasy.  

Zboží, které spadá do kategorie nebezpečné zboží, lze převzít k přepravě pouze 

tehdy, když jsou splněna všechna pravidla a podmínky stanovené dohodou ADR. Zde 

nerozlišujeme přepravu mezinárodní a tuzemskou, ustanovení jsou platná v obou 

případech. Důležitým aspektem této přepravy je také nutnost vybavenosti vozidla a školení 

její posádky. Ve vozidle, které takto přepravuje nebezpečný náklad, musí být nákladní list 

CMR, listy k převozu nákladu dle ADR, počet a pojmenování obalů, brutto hmotnost. 

Přepravu společnost CI uskutečňuje s pomocí valníkových, skříňových nebo speciálních 

nákladních vozidel. Nákladní vozy musí být výrazně označeny a také musí být patřičně 

vybaveny.   

Multimodální přeprava je systém, který využívá minimálně dva přepravní 

mechanismy. Jedná se o kombinaci železniční, říční, námořní nebo letecké dopravy, kdy 

počáteční nebo koncovou přepravu tvoří silniční. Zpravidla silniční doprava bývá co 

nejkratší. Společnost CI nabízí v této sféře: 

• přepravu doprovázenou; 

• přepravu nedoprovázenou. 

Přeprava doprovázená se skládá s přepravy nákladních automobilů a kamionů na 

železničních vozech systému Ro/La (Rollende Landstrasse)2, která je převážně 

uskutečňována do Rakouska a SRN. Dále pak přeprava vozidel na námořních lodí a to jak 

pobřežních tak i mezinárodních námořních lodí. Mezi přepravu nedoprovázenou 

zahrnujeme přepravu standardizovaných palet a kontejnerů.  

                                                
2 Jedná se o převoz nákladních vozidel pomocí speciální železniční linky, tento způsob se využívá především 
v těžko zdolatelných místech, například v pohořích.  



 Při realizaci multimodální přepravy společnost spolupracuje s dopravními 

společnostmi s celosvětovou působností, jelikož sama nedisponuje tak velkým vozovým 

parkem a jinými přepravními prostředky.  

4.4 Vozový park společnosti 

Vozový park, kterým společnost disponuje: 

• nákladní vozy kooperačních partnerů.  

Nákladní vozy kooperačních partnerů, kterými společnost CI disponuje, můžeme 

dále rozdělit dle způsobu použití. Jedná se o:  

• plachtový návěs – přepravní objem přes 100 m3, jedná se o typ JUMBO; 

• nízkoložný návěs – přepravní kapacita 34 europalet3, jedná se o typ 

MAXICUBE; 

• skříňový návěs – izotermický, chladící nebo mrazící; 

• kontejnerové šasi – pro přepravu kontejnerů 2 x 20‘,  1 x 40‘ nebo  1 x 45‘ 

s výsuvným rámem; 

• cisternový návěs – ten lze rozdělit dle počtu komor; 

• silový návěs – nejvhodnější pro přepravu cementu; 

• různé druhy přívěsů; 

• nákladní vozidla s hmotností do 3,5 tuny; 

• vozidla v provedení uzavřená dodávka, pick – up většinou s hmotností do 

1,5 tuny. 

4.5 Nákladní listy 

Důležitou složkou přepravy jsou nákladní listy. Pokud je doprava uskutečňována na 

bázi mezinárodní, jedná se o „mezinárodní nákladní list CMR4“. Tento nákladní list je 

doklad o uzavření přepravní smlouvy mezi odesilatelem a dopravcem. Vyhotovuje se ve 

třech dokumentech vyhotovených a podepsaných odesilatelem a dopravcem. Nákladní list 

CMR se skládá ze tří popřípadě čtyř barev5. Každá barva má svůj specifický účel a to: 

                                                
3 Europaleta je detailně normovaná transportní paleta, která má plochu 0,96m2.  

4 CMR – Úmluva o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě 
5 Listy CMR naleznete v příloze 



• červený list – pro odesilatele; 

• modrý list – pro příjemce (doprovází zásilku); 

• zelený list – pro dopravce; 

• černý list – pro celní orgány nebo pro zasilatele. 

Vystavuje se přesný počet listů dle počtu použitých vozidel nebo dle počtu 

samostatných částí zásilky. Odesílatel odpovídá za veškeré výlohy a škody, které vzniknou 

dopravci v důsledku nepřesnosti nebo neúplnosti údajů uvedených v nákladním listu CMR. 

Nákladní list musí obsahovat tyto důležité údaje:  

• místo a datum vystavení; 

• jméno a adresu odesílatele; 

• jméno a adresu dopravce; 

• místo a datum převzetí zásilky a místo jejího určení; 

• jméno a adresu příjemce; 

• obvyklé pojmenování povahy přepravované věci a druh obalu; 

• počet kusů, hrubou váhu zásilky nebo jiným způsobem vyjádřené množství zásilky; 

• náklady spojené s přepravou; 

• ostatní výdaje; 

• pokyny pro celní a jiná úřední jednání; 

• jiné nepovinné údaje (zákaz překládky, smluvená lhůta, seznam dokladů apod.). 

4.6 Analýza výnosů 
 

Následující kapitola se týká analýzy výnosů ze silniční nákladní přepravy a to jak 

tuzemské tak i mezinárodní. Poskytnuté údaje jsou z roku 2003, konkrétně z měsíců 

března, dubna a května.  



Tabulka č 3: Měsíční přehledy přeprav 

Měsíc 
Tuzemská 

doprava 

Mezinárodní 

doprava 
ADR Množství/tuny 

Výnosy 

tuzemské 

Výnosy 

mezinárodní 

Výnosy 

celkem 

Březen 46 235 129 6126,84 523 689 10 842 615 
11 366 

305 

Duben 53 217 123 6050,62 582 447 10 108 745 
10 691 

192 

Květen 55 266 133 6950,89 501 734 11 373 837 
11 875 

571 

Pramen: [interní informace] 

Graf č. 2: Výnosy mezinárodní a tuzemské dopravy za rok 2003 

 

Pramen: [interní informace] 

Na první pohled je patrné z grafu, že většina celkových výnosů je tvořena výnosy   

z mezinárodní dopravy, tuzemská doprava tvoří pouze malou část. Průměrné výnosy 

sledovaného období za přepravu v tuzemsku jsou 10 499 Kč, naopak mezinárodní přeprava 

dosahovala průměrných výnosů 45 161 Kč z jednoho výjezdu. Tento nepoměr je dán 

frekvencí a počtem jednotlivých přeprav ve sledovaném období. Tak vysoký objem výnosů 

z mezinárodní přepravy byl také dán tím, že téměř 54 % všech mezinárodních zásilek 

tvořili zásilky dle Úmluvy ADR. Tato situace znamenala zvýšení výnosů, jelikož cena 



převozu ADR zásilek je vyšší, než cena převozu normálních mezinárodních zásilek. 

Nejproduktivnější měsíc ze sledovaného období byl měsíc květen, který měl celkem 321 

přeprav a celkový objem výnosů byl ve výši 11 875 571 Kč. Nejméně produktivním 

měsícem sledovaného období byl duben, kde došlo ke snížení frekvence zásilek o 15, 88 % 

a o snížení zásilek ADR téměř o 7 %. V dubnu pokleslo i množství/tuny přepravovaných 

zásilek a to o 12,95 %, rozdíl mezi dubnem a květnem byl 900, 27 množství/tuny. Jedinou 

anomálií je pokles výnosů z tuzemské dopravy v měsíci květnu oproti měsíci dubnu. 

V květnu se docílilo o 2 přepravy více než v dubnu, ale objem výnosů byl menší o 80 713 

Kč. To mohlo být způsobeno rozdílem přepravních vzdáleností.  

4.7 Analýza hospodářského výsledku a nákladovosti 

Analýza hospodářského výsledku a nákladovosti vychází z hodnot tuzemské a 

mezinárodní dopravy. Poskytnuté údaje jsou z období března, dubna a května 2003. 

Tabulky hodnot viz. příloha č. 2 Tabulky analýzy HV a nákladovosti.  

Práce se zabývá analýzou nákladovosti, jelikož vypovídací schopnost nákladů není 

tak přesná.  

Graf č. 3: Vývoj hospodářského výsledku tuzemské dopravy 

 

Pramen: [interní informace] 

Největší zisk byl zaznamenán v měsíci dubnu, jak je zřejmé z grafu č. 3. V tomto 

měsíci dosáhl hospodářský výsledek hodnoty 91 902 Kč. Nejmenší zisk byl v měsíci 



květnu, kdy byl hospodářský výsledek 36 311 Kč. Rozdíl hospodářských výsledků v těchto 

měsících je zapříčiněn rozdílností typu přepravy a vzdálenosti dopravy. K těmto 

výsledkům došlo, i když v květnu bylo o dvě přepravy více. Mohlo to být způsobeno 

přepravní vzdáleností jednotlivých objednávek. Hospodářský výsledek v období mezi 

březnem a dubnem, vzrostl o 35 %, oproti tomu byl v období měsíců dubna a května 

propad o 60,49 %.  

Graf č. 4: Vývoj hospodářského vývoje mezinárodní dopravy 

 

Pramen: [interní informace] 

Ze sledovaného období, které je vyznačeno v grafu, je patrné, že hospodářský 

výsledek dosahoval nejvyšších hodnot v květnu a to 477 513 Kč. Tento jev nastal tím, že 

došlo k nárůstu přeprav a také nárůstu přeprav zásilek ADR. Nejmenší zisk byl v dubnu, 

kdy dosahoval hodnoty 232 634 Kč. V období mezi březnem a dubnem nastal pokles o 

20,89% a v obdobím mezi dubnem a květnem vzrostl hospodářský výsledek o 105,26 %. 

Pokles byl ovlivněn snížením počtu přeprav v dubnu a naopak v květnu vzrostl počet 

přeprav o 29,80 %.  



Graf č. 5: Vývoj nákladovosti tuzemské dopravy 

 

Pramen: [interní informace] 

Z grafu č. 5 je viditelný klesající trend nákladovosti ve sledovaném období. Zatím 

co v březnu byla nákladovost 9 908,70 Kč/doprava, v květnu byla nákladovost  

8 462,24 Kč/doprava. Tento trend závisí na vzdálenosti, na kterou musí být zásilka 

přepravena. Trend poklesu nákladovosti může znamenat, že přepravované zboží v květnu 

bylo zasíláno na kratší vzdálenosti nebo se nejednalo o složitou zásilku a tím nákladovost 

klesla. Pokles nákladovosti mezi březnem a dubnem byl o 18,45 % a mezi dubnem a 

květnem byl o 8,6 %.  



Graf č. 6: Vývoj nákladovosti mezinárodní dopravy 

 

Pramen: [interní informace] 

Nákladovost v březnu a dubnu byla relativně stejná, rozdíl činil 569,97 Kč/doprava, 

ale naopak v květnu nastal prudký pokles a to o 4 548,41 Kč/doprava. Pokles byl 

zapříčiněn dopravou zásilek do sousedních států a tím nákladovost klesla mezi dubnem a 

květnem 

 o 10 %. Nejedná se o pozitivní jev, jelikož nebyla dosažena taková vzdálenost přepravy 

jako v dubnu.  



5. Závěr 

Předložená bakalářská práce pojednává o ekonomické analýze logistických činností 

akciové společnosti CZECH International.  

V první části bakalářské práce je popsána historie společnosti a společnost sama o 

sobě. Je zde nastíněno uspořádání společnosti, formy aktivit v logistické sféře a spolupráce 

s kooperačními partnery, jak tuzemskými tak i mezinárodními. Z prvního souboru je 

patrné, že společnost působí na finančním trhu delší dobu a tak je schopná pochopit a plně 

uspokojit potřeby zákazníka. Jedinou velkou problémovou situací, s kterou se musela 

společnost v rámci podnikání vypořádat, byla situace při vstupu ČR do EU.  

Následující teoretické vymezení základních pojmů umožnilo pochopení a osvětlení 

základních údajů, které se běžně objevují na poli logistiky. Takto vymezené logistické 

pojmy napomohly k osvětlení samotné praktické části, kterou se prezentuje společnost 

CZECH International, a. s. Společnost nabízí mnoho logistických služeb, a jak je patrné 

z práce jedná se o služby na vysoké úrovni, co se týče komfortu a preciznosti. Sama 

společnost se prezentuje jako „profesionál na Vaší straně“. Nejenom kamionová doprava 

tvoří pilíř podnikání společnosti. Společnost působí na všech trzích, které mají dočinění 

s logistikou, 

tj. logistika skladovaní, logistika dopravy a poradenství v oblasti daňové a celní sféry. Tyto 

faktory považuje firma za své přednosti a také jako zbraně konkurenčního boje. 

Dynamický rozvoj společnosti napomohl k založení její sesterských společností a to na 

Slovenku a v Polsku.  

Jelikož společnost má velmi širokou rozmanitost klientů, patří k předním 

poskytovatelům celně – logistických služeb, nejenom v Moravskoslezském kraji, ale i 

v České republice. Společnost za své působení na českém trhu dosáhla řady ocenění, 

například logistický terminál Nupaky byl vyhlášen stavbou roku 1999.  

Třetí část bakalářské práce pojednává o samotné analýze logistických činností. 

Konkrétně se jedná o analýzu silniční logistiky, tedy nákladní dopravy. Zde může zjistit, že 

společnost nabízí kompletní řešení v oblasti těchto služeb. Analýza poskytuje pohled na 

období roku 2003, konkrétně měsíců března, dubna a května. Jednalo se o přepravu 

mezinárodní a tuzemskou, kde většinu tvořila přeprava pro společnost Eastman, která 

spočívala v přesunu v logistickém řetězci. Tento řetězec tvořil přesun chemických látek 



z finální výroby ke klientům, vše podléhalo Úmluvám o ADR. Bohužel společnost 

neposkytla novější informace a tak bylo analyzováno období tří měsíců.  

Vize a poslání se dají shrnout do věty, že společnost se bude snažit být nejlepší 

volbou pro Vaši potřebu. Společnost zastává hodnoty profesionality, kvality, odpovědnosti, 

legislativní odpovědnosti a hájení zájmů klientů.  
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Příloha č. 1 Přehled kanceláří 

Adresa provozovny Vedoucí / e-mail Telefon / fax Provozní doba 

Brno Slatina       
CZECH INTERNATIONAL, a.s. Janoštíková Gabriela  548 213 474 Po - Pá 7:00 - 17:00 hod. 
Hájecká 14   548 213 478 (fax)   
618 00 Brno brno@czechint.cz     
Bruntál       
CZECH INTERNATIONAL, a.s. Fašánková Olga  554 725 331 Po - Pá 7:00 - 15:30 hod. 
Krnovská 16   555 714 137 (fax)   
792 01 Bruntál bruntal@czechint.cz     
Břeclav / Kůty (SK)      
CZECH INTERNATIONAL, a.s. Prajková Božena  519 336 129 Po - Pá 6:00 - 21:30 hod. 
P.O.BOX č.82 Ševčovičová Margita (zástupce) 519 336 130 (fax) (pauza pro předání směny) 
690 02 Břeclav breclav@czechint.cz     
Dubí       
CZECH INTERNATIONAL, a.s. Kvak Josef  417 571 625 Po - Pá 7:30 - 16:00 hod. 
Horská 626 Černá Romana (zástupce) 418 572 955 (fax)   
417 02 Dubí u Teplic dubi@czechint.cz     
Hradec Králové       
CZECH INTERNATIONAL, a.s. Vachatová Markéta  495 401 492 Po - Pá 7:00 - 16:00 hod. 
skladištní oblast 857 Francová Jana (zástupce) 495 546 582   
500 03 Hradec Králové hradec.kralove@czechint.cz 495 401 491 (fax)   
Hranice (specializovaná provozovna pro Multidisplay s.r.o.)   
CZECH INTERNATIONAL, a.s. Hanzlíčková Adéla, DiS 581 644 620 Po - Pá 7:00 - 16:30 hod. 
Olomoucká 306  582 644 621 (fax)   
753 01 Hranice na Moravě hranice@czechint.cz     
Karviná       
CZECH INTERNATIONAL, a.s. Zolichová Alena  596 324 281 Po - Pá 7:00 - 15:30 hod. 
Bohumínská 1876/2   596 316 283 (fax)   
735 06 Karviná - Nové Město karvina@czechint.cz     
Královec / Lubawka (PL)      
CZECH INTERNATIONAL, a.s. Vrbová Marcela  499 778 051 Út - Pá 6:30 - 15:00 hod. 
hraniční kancelář   499 778 052 (fax) So 3:00 - 17:00 hod. 
542 03 Královec kralovec@czechint.cz   Po, Ne zavřeno 
Lovosice       
CZECH INTERNATIONAL, a.s. Kvak Josef  416 531 545 Po - Pá 7:00 - 15:30 hod. 
poštovní přihrádka č. 41   416 531 543 (vedoucí)   
410 02 Lovosice lovosice.rola@czechint.cz 416 533 484 (fax)   
Nupaky - logistický terminál      
CZECH INTERNATIONAL, a.s. Jurková Ladislava  323 613 717 (vedoucí) Po - Pá 7:00 - 15:30 hod. 
Logistický terminál Sojková Lenka (zástupce) 323 613 565   
Nupaky 148  323 613 687   
251 01 Říčany u Prahy  323 613 564   
  nupaky@czechint.cz 323 613 562 - 3 (fax)   

Pramen: [interní informace] 

 


