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1. Úvod 
 

Logistika je v dnešním světě velice rozšířeným pojmem. Je chápána jako činnost 

spojená s přemísť ováním zboží a osob na požadované místo, v požadovaném čase a v předem 

stanoveném množství.  

Tato bakalářská práce je věnována dopravní logistice. Práce je zaměřena na analýzu 

dopravních nákladů firmy zabývající se výrobou a prodejem dlažby.  

 Při vypracování své bakalářské práce jsem vycházela z teoretických poznatků 

získaných z literatury a praxe.  

Společnost zajišť uje automobilovou dopravu pro převoz zboží externím přepravcem, 

využívá především nákladní kamionovou dopravu. Volba tohoto typu dopravy je spojena 

s vyráběným zbožím, které je těžké a špatně manipulovatelné a také s tím, že zboží musí být u 

dodavatele v přesném čase, což by např. železniční doprava těžko splňovala. Proto je pro 

společnost nákladní kamionová doprava ta ideální.  

Práci jsem rozdělila na dvě části, na část teoreticko-metodologickou a analytickou.  

Teoreticko-metodologická část je věnována definování pojmu logistika, cílům 

logistiky a jejich jednotlivým druhům, kde hlavní část je zaměřena na definici dopravní 

logistiky. V této části je zachyceno definování dopravy a její jednotlivé druhy a které výhody 

a nevýhody přinášejí. Dalším důležitým úsekem této práce v teoreticko-metodologické části je 

definování logistických nákladů se zaměřením na dopravní náklady, sestavení nákladového 

vzorce a stanovení ceny dopravy.  

Svou analytickou část věnuji analýze dopravních nákladů pro jednotlivé stavby 

hypermarketů Tesco ČR, SR a Maďarsko, pro které společnost dodávala dlaždice na její 

položení, a na analýzu dopravních nákladů z pohledu odběratele, kdy zjišť uji, jak dopravní 

náklady ovlivňují konečnou cenu u odběratele v jednotlivých dopravních pásmech 

rozdělených zvlášť  pro Českou republiku a Slovenskou republiku.  

Analýzu dopravních nákladů pro jednotlivé stavby Tesco provádím za dvouleté 

období, kdy analyzuji jednotlivé náklady za oba roky a zjišť uji, jaký vliv měla doprava na 

cenu výrobku pro společnost. Tuto skutečnost uvádím na základě toho, že cena výrobku pro 

odběratele je určena na základě obchodního jednání, kde je stanovena cena výrobku i 

s dopravou do místa stavby.  

Proto jsou dopravní náklady důležitou položkou společnosti pro zjištění, jak je cena 

těmito náklady ovlivněna a jakou nákladovou položku tato doprava představuje.  
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Analýzu dopravních nákladů pro určení konečné ceny výrobku pro odběratele 

provádím pouze pro rok 2010, což je vlastně takovou predikcí vývoje ceny výrobku pro 

společnost v jednotlivých pásmech na území České a Slovenské republiky.  

 V této analýze je Česká a Slovenská republika rozdělena na základě interních 

materiálů společnosti do jednotlivých dopravních pásem podle vzdálenosti odběratele od sídla 

společnosti. Česká republika je rozdělena do 4 pásem a Slovenská republika do 3 pásem podle 

vzdálenosti od sídla společnosti.  

V daných pásmech jsem vybrala 5 míst, ve kterých se nacházejí stavebniny, do 

kterých společnost dodává své výrobky.  

Na základě poskytnutých údajů společnosti zjišť uji, jak je ovlivněna cena výrobku pro 

odběratele po poskytnuté slevě a připočtení nákladů na dopravu zvlášť  v České a Slovenské 

republice. 

Cílem je analyzovat a vyhodnotit dopravní náklady spojené s dodávkou zboží na 

pokládku do jednotlivých prodejen sítě Tesco v ČR, Slovensku a Maďarsku, zjištění vlivu 

dopravních nákladů na konečnou cenu výrobku ve stavebninách v ČR a Slovensku při 100, 

80, 60 a 40 % vytíženosti kamionu a rozdělení těchto zemí do jednotlivých dopravních pásem.  
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2. Teoreticko-metodologická východiska  

 

V teoreticko-metodologické části své práce se zaměřuji na poznatky získané z odborné 

literatury, zejména na logistiku z obecného pojetí, dopravní logistiku, jednotlivé typy 

přepravních a manipulačních prostředků a v neposlední řadě na logistické náklady se 

specifikací na dopravní náklady. 

 

2.1 Logistika  

 

Pojem a definice logistiky  

 

Pojem logistika je odvozen od řeckého slova Logos, který znamená řád, pořádek, 

princip, systém. Tento pojem se začal uplatňovat ve vojenství při řešení otázek způsobů 

vojenského zásobování a pohybu vojenských jednotek.  

Pro definování logistiky existuje celá řada definic. Stručně se dá říci, že se “ logistika 

zabývá pohybem zboží a materiálů z místa vzniku do místa spotřeby a tím souvisejícím 

informačním tokem“. 1  

Logistika se týká komponent oběhového procesu, především dopravy, řízení zásob, 

manipulace s materiálem, balení, distribuce, skladování, zahrnuje také komunikační, 

informační a řídicí systémy.  

Hlavním úkolem je zajištění dodání správných materiálů na správné místo, ve 

správném čase, v požadované kvalitě, s příslušnými informacemi a s odpovídajícím finančním 

dopadem.  

Již od 9. století se můžeme setkávat s pojmem logistika ve vojenství. Logistika 

zajišť ovala všechny potřeby vojska, zásobování potravou, zbraněmi, municí, logičtí důstojníci 

připravovali vojenské akce, kontrolovali pohyby vojenských jednotek aj.  

Jako předmět zkoumání se logistika objevuje na počátku dvacátého století, 

v souvislosti s podporou obchodní strategie podniku a dosahování užitné hodnoty času a 

místa.  

Výraznou pozornost si logistika zasloužila po druhé světové válce především v USA.  

Efektivní distribuce a zásobování významně přispěly k úspěchu spojenců. Zásobovací 

problémy vedly k používání matematických metod pro řešení procesů spjatých se 

                                                           
1 DRAHOTSKÝ I.; ŘEZNÍČEK B. Logistika: procesy a jejich řízení. 2003. str. 1 
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zásobováním. Tyto metody našly hlavní uplatnění po válce v podnikové ekonomice, jedná se 

o určení optimálního množství produkce, rozmístění skladů nebo problémy spojené 

s dopravou a jejími náklady.  

Důvodem uplatnění logistiky v hospodářské sféře byla snaha vyřešit stále složitější 

výrobní a distribuční procesy. Proto bylo potřeba zajistit návaznost jednotlivých dílčích 

procesů tak, aby byly efektivně využity všechny kapacity.  

Stále náročnější byly požadavky na dopravu, kdy mohla optimalizace snížit finanční 

prostředky vázané v zásobách. V dnešní době se stále více využívá metoda JUST – IN – 

TIME, kdy se zásoby dostávají k odběrateli v takovém množství a v čase, který mu zajišť uje 

plynulou výrobu, proto nedochází k vázání finančních prostředků v zásobách a tím nedochází 

k nárůstům nákladů na skladování zásob.  

Význam logistiky neustále roste spolu s narůstající globalizací.  Firmy jsou stále více 

vystavovány silným konkurenčním tlakům, čímž logistika zaujímá v této situaci strategické 

postavení. Umožňuje snižování nákladů a tím dosahování vyšších zisků. Účinnost logistiky se 

zvyšuje s rozvojem informačních technologií. 2 

 

Cíle logistiky  

 

Při stanovení cílů logistiky vycházíme ze dvou základních skutečností, a to, že 

logistika musí zabezpečit přání zákazníků na zboží a služby s požadovanou úrovní za 

minimalizace celkových nákladů a dále musí vycházet ze strategie podniku.  

Základním cílem logistiky je optimální uspokojování potřeb zákazníků. Zákazník je 

nejdůležitějším článkem celého řetězce, od něj vychází informace o požadavcích na 

zabezpečení dodávky zboží a s ním souvisejících dalších služeb.  

Cíle logistiky dělíme na prioritní a sekundární. Do prioritních cílů logistiky 

zahrnujeme cíle vnější a výkonové, do sekundárních cílů zahrnujeme cíle vnitřní a 

ekonomické.  

Vnější ekonomické cíle se zaměřují na uspokojování přání zákazníků. Do těchto cílů 

můžeme zařadit zvyšování objemu prodeje, zkracování dodacích lhůt, zlepšování 

spolehlivosti a úplnosti dodávek, zlepšování pružnosti logistických služeb. Mezi významný 

logistický požadavek patří právě zabezpečení spolehlivosti a úplnosti dodávek.  

                                                           
2 DRAHOTSKÝ I.; ŘEZNÍČEK B. Logistika: procesy a jejich řízení. 2003 
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Vnitřní cíle logisticky se orientují na snížení nákladů při dodržení splnění vnějších 

cílů. K těmto nákladům řadíme náklady na zásoby, dopravu, manipulaci s obalovým 

materiálem, výrobu a řízení.  

Výkonové cíle logistiky zabezpečují požadovanou úroveň služeb tak, aby požadované 

množství materiálu a zboží bylo ve správném množství, druhu a jakosti, na správném místě a 

ve správném okamžiku.  

Ekonomickým cílem logistiky je zabezpečení těchto služeb s přiměřenými náklady, 

které by měly být vzhledem k úrovni služeb minimální. 3 

 

2.2 Dopravní logistika  

 

Dopravní a přepravní systémy mají v logistice důležitou roli. Logistika v tomto 

případě představuje integrální řízení materiálového toku od dodavatele přes distribuční 

organizace až ke konečnému spotřebiteli.  

Doprava umožňuje propojení jednotlivých částí logistického procesu, ale zároveň 

může napomoci logistice při řešení míst styku mezi jednotlivými subsystémy logistického 

procesu. Představuje lidskou činnost, která slouží k uspokojování potřeb, přemisť ování lidí a 

hmotných statků.  

Z hlediska přemísť ování hmotných toků se reprodukční proces dělí na tři fáze: 

a) Doprava ve sféře výroby se zabývá uspokojením potřeb, které jsou vyvolané 

technologií výroby, dělbou činností, kooperací a specializací výroby. Tato doprava bývá 

uvnitř podniku nebo společnosti a má velkou závislost na konečných nákladech výrobku.  

b) Doprava ve sféře oběhu slouží k uspokojování potřeby přemisť ování nutné 

k realizaci ekonomického oběhu. Probíhá nejčastěji mezi dvěma podniky a to v závislosti na 

tržbách.  

c) Doprava ve sféře spotřeby se zabývá uspokojováním potřeby přemisť ování 

výrobků, které vstoupily do spotřeby, a je ovlivňována velikostí zásob.  

 

Cíle dopravní logistiky  

 

Cílem logistiky na všech úrovních je maximalizovat efektivnost oběhových procesů. 

Proto je nutné, aby byl vytvořen řídicí systém, který vedle řízení technologických procesů 

                                                           
3 DRAHOTSKÝ I.; ŘEZNÍČEK B. Logistika: procesy a jejich řízení. 2003 
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v jednotlivých činnostech oběhového procesu za pomoci všech s tím spojených informačních 

procesů optimalizuje celkový efekt oběhového procesu. Tento proces se nazývá logistický.  

Dopravní systém, který vyhovuje logistickému řízení oběhových procesů, nazýváme 

logistickou dopravou.  

 

Nabídka logistické dopravy 

 

Nabídka kapacity logistické dopravy je ovlivňována několika faktory: 

a) kapacitou stabilních prostředků využívaných logistickou dopravou – jedná 

se o dopravní cesty, uzly apod. 

b) kapacitou dopravních prostředků 

c) souladem kapacit dopravních cest, uzlů a dopravních prostředků 

d) optimální technologií dopravního procesu, využívajícího danou technickou 

základnu.  

 

Dopravní soustava v logistickém systému bude funkční pouze v případě, že bude 

v souladu s následujícími třemi faktory: logistickou objednávkou dopravy, která určuje 

kvalitní úroveň přepravy, technologickou kapacitou dopravy a kvalitou přepravy, kdy pro 

vyšší kvalitu přepravy je nutné zabezpečovat větší rezervy technologické kapacity, a to z toho 

důvodu, že produkt dopravy není skladovatelný.  

Podmínkou efektivnosti dopravy je předpoklad, že realizací přemístění bude užitná 

hodnota spotřebována. V opačném případě vznikají ztráty, které se vyskytují ve dvou formách 

a to, že jde o ztráty, které se rovnají nákladům na výrobu nespotřebovaných užitných hodnot, 

anebo jde o ztráty, které se rovnají nákladům na přemístění těchto užitných hodnot.   

Souhrnem vlastností dopravní soustavy a jednotlivých druhů dopravy založených na 

technické základně a technologii dopravy označujeme jako funkční efektivnost dopravy. Ta je 

dána především následujícími vlastnostmi. Jedná se o schopnost dopravy vytvářet sítě, 

schopnost dopravy přepravovat teoreticky libovolně velká nebo libovolně malá množství 

zboží a materiálů, stupeň rychlosti přepravy, stupeň časové jistoty dopravního výkonu, míru 

pohodlnosti dosažení a použití dopravního prostředku, stupeň bezpečnosti dopravy, stupeň 

poskytování dalších služeb během vlastního pohybu dopravního prostředku po dopravní cestě 

nebo v době, kterou objekt tráví v přepravní době mimo dopravní prostředek.  

Kvalita dopravy může optimalizovat podnikové i společenské náklady na oběhové 

procesy.  
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K zabezpečení dopravní obsluhy je nutné vytvářet sítě, aby zásilka byla přemístěna od 

odesílatele k příjemci mezi dvěma libovolnými místy v osídlení.  

 

2.3 Doprava  

 

Logistika začala nabývat významu v oblasti dopravy na přelomu 70. a 80. let, kdy 

došlo k deregulaci dopravního průmyslu. Docházelo k nárůstům konkurence v rámci 

jednotlivých druhů doprav i mezi druhy navzájem. Z tohoto důvodu a také díky výraznému 

rozvoji techniky a dopravního servisu získali přepravci více možností pro přepravu, čímž se 

stali pružnějšími a konkurenceschopnějšími.   

Doprava zajišť uje přesun výrobků v prostoru z místa výroby do místa spotřeby a tím 

zvyšuje jejich hodnotu; ovlivňuje také rychlost a spolehlivost, s jakou se přesun uskutečňuje.   

Přidanou hodnotu pro zákazníka a tím i úroveň zákaznického servisu zvyšuje včasné a 

kvalitní dodání výrobků.   

Náklady spojené s přepravou bývají jedny z největších v logistice a významnou měrou 

se podílejí na ceně výrobků.  

Zákaznický servis je výrazně ovlivňován dopady přepravy. Dopravní servis musí být 

spolehlivý, důležitou roli hraje doba přepravy a pokrytí trhu. Pro zákazníka je důležitá cena 

dopravy, pružnost v poskytování přepravních služeb a řešení ztrát nebo poškození.  

Hlavním posláním nákladní dopravy je uspokojování přepravních potřeb zákazníků. 

Předpoklady spolehlivého fungování dopravy je vytvoření a usměrňování fungujících 

dopravních systémů v rámci jednotlivých oborů dopravy a koordinovaný rozvoj dopravních 

systémů.  

 

Dělení dopravy 

 

„Doprava je zabezpečována různými podnikatelskými subjekty, které jsou navzájem 

propojeny v poměrně složitý dopravní systém.“ 4 

Dopravci, kteří působí v dopravním systému, mohou být zaměřeni na určité dílčí 

oblasti přepravní práce a služeb s ní souvisejících nebo mohou provozovat činnost v rámci 

několika dílčích dopravních podsystémů. 

 

                                                           
4 SIXTA J.; MAČÁT V. Logistika: teorie a praxe. 2005. str. 159   
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Dopravu je možné členit podle různých hledisek: 5 

1. podle druhu dopravní cesty a použitelných dopravních prostředků na: 

• železniční, 

• silniční, 

• leteckou, 

• vodní, 

• kombinovanou 

• nekonvenční (pásovou, potrubní pošta aj.). 

 

2. Podle přemísťovaného objektu na: 

• osobní,  

• nákladní. 

 

3. Podle vztahu dopravce a přepravce na: 

• veřejnou,  

• neveřejnou,  

• individuální. 

 

4. Podle místa jejich provozování na:  

• vnitřní,  

• vnější. 

 

5. Podle obsluhovaného území na: 

• vnitrostátní, 

• mezinárodní. 

 

6. Podle hromadnosti na: 

• hromadnou,  

• nehromadnou. 

 

7. Podle velikosti zásilky na: 

• celovozovou,  

                                                           
5
 SIXTA J.; MAČÁT V. Logistika: teorie a praxe. 2005 
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• kusovou. 

 

8. Podle pravidelnosti na: 

• pravidelnou,  

• nepravidelnou. 

 

9. Podle prostředí, ve kterém je realizována na:  

• pozemní, 

• podzemní, 

• vodní, 

• vzdušnou  

• kosmickou.  

 

Doprava v oblasti hmotných statků zabezpečuje přemístění ve všech třech fázích 

reprodukčního procesu. Uspokojuje potřeby přemísť ování: 6 

a) Ve sféře výroby – v jednotlivých fázích i mezi jednotlivými fázemi výroby až 

k finálnímu výrobku 

b) Ve sféře oběhu – v rámci požadavků směny zboží 

c) Ve sféře spotřeby – umožňuje pohyb výrobků přímo k zákazníkovi 

 

Členění druhu dopravy podle dopravní cesty a použitého dopravního prostředku: 

A) Silniční doprava 

Silniční doprava umožňuje nejrozsáhlejší pokrytí trhu. Její flexibilnost je dána 

hustotou silniční sítě. Pro svou univerzálnost vyhovuje požadavkům zákazníků, a proto se 

objem přepravovaného zboží autodopravci stále zvyšuje. 

B) Železniční doprava  

Železniční síť  není tak hustá jako síť  silniční, železniční doprava je omezena na pevné 

tratě, proto nedosahuje pružnosti dopravy silniční. Výhodou železniční dopravy je skutečnost, 

že je levnější než doprava silniční či letecká, to však platí jen u některých typů materiálu a na 

dlouhé vzdálenosti přepravy.  

 

                                                           
6  SIXTA J.; MAČÁT V. Logistika: teorie a praxe. 2005. s. 161 
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C) Letecká doprava  

Letecká doprava je stále považována za nadstandardní způsob přepravy. „Je schopna 

realizovat nejkratší dobu přepravy, ale s vysokými náklady.“ 7 Využívá se pro produkty 

s vysokou přidanou hodnotou, je to způsobeno vysokou cenu za přepravu.  Poskytovaný 

servis je omezený podle množství zboží a je relativně spolehlivý.  

D) Lodní doprava 

Lodní doprava zahrnuje dopravu po vnitrozemních vodních cestách, lodní dopravu po 

jezerech, přípobřežní námořní dopravu a mezinárodní námořní dopravu.  

Lodní doprava na rozdíl od letecké dopravy využívá produkty s nízkou přidanou 

hodnotou převážně pro hromadné substráty. Uplatňuje se tehdy, kdy rychlost přepravy není 

určující. Řadí se mezi nejlevnější ze všech druhů dopravy. Tento typ dopravy je omezen 

vodními toky, přírodními vlivy a překládacími místy.   

E) Potrubní doprava  

Potrubní doprava se používá pro přepravu látek kapalných, plynných, případně 

takových látek, které jdou zkapalnit.“Nejčastěji se přepravuje zemní plyn, ropné produkty, 

chemikálie či voda. Tok uvnitř potrubí je sledován a řízen počítači, potrubí minimalizuje vliv 

klimatických podmínek na přepravu, téměř nedochází k žádným ztrátám.“ 8 Způsob této 

dopravy je spolehlivý a z pohledu nákladů výhodný.  

F) Kombinovaná doprava  

Důležité postavení v dopravě jako jedné z komponent oběhového procesu zaujímá 

kombinovaná doprava. Tato doprava umožňuje využití výhod jednolitých dopravních oborů.  

Základním prvkem kombinované dopravy jsou unifikované dopravní prostředky, což 

jsou v našich podmínkách kontejnery, výměnné nástavby a palety.  

Intermodální doprava je založena na přepravě zboží v jednom přepravním 

prostředku nebo silničním vozidle, kdy převážná část trasy je uskutečňována po železnici, 

vnitrozemskou vodní cestou nebo po moři bez manipulace se samotným zbožím.  

 

„Kombinovanou dopravu podle ložné jednotky členíme na: 

• přepravu na paletách nebo unifikovaných klecích,  

• přepravu v kontejnerech,  

                                                           
7 DRAHOTSKÝ I.; ŘEZNÍČEK B. Logistika: procesy a jejich řízení. 2003. str. 15,16   
8 DRAHOTSKÝ I.; ŘEZNÍČEK B. Logistika: procesy a jejich řízení. 2003. str. 15,16   
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• přepravu ve výměnných nástavbách,  

• přepravu silničních návěsů na železničních vozech,  

• přepravu celých silničních jízdních souprav na železničním voze,  

• přepravu pomocí podvojných návěsů.“ 
9
 

 

Dopravní proces  

 

Přemísť ovací proces se v dopravě nazývá dopravní proces. Jedná se vzájemné 

skloubené pracovní úkony a procesy, kterými se uskutečňuje vlastní přemísť ovací činnost 

dopravy. Tento proces lze rozdělit na dvě části:  

a) dopravní proces, který představuje přemístění dopravními prostředky 

b) přepravní proces, jehož hlavním znakem je, že spočívá ve vlastním přemístění 

zboží a osob 

 

Obě tyto části probíhají současně, tzn., že s pohybem dopravních prostředků se 

současně uskutečňuje v nákladní dopravě i přemísť ování zboží.  

 

Tabulka 1.  Základní vlastnosti vybraných druhů dopravy 

Doprava Nákladovost Rychlost Pružnost Kvalita Frekvence 
Silniční V V VV S VV 

Železniční N S N VN N 
Vodní VN VN N S N 

Letecká VN VV V V N 
Potrubní N N VV VV P 

Vysvětlivky:  VV … velmi vysoká, S … střední, VN … velmi nízká, V … vysoká, N … 

nízká, P … plynulá  

Zdroj:  SIXTA J.; MAČÁT V., Logistika 2005 

Každý druh dopravy má své přednosti a nevýhody, v příloze č. 1 přikládám tabulku, 
která definuje výhody a nevýhody jednotlivých druhů dopravy.  

 
 
 
 

                                                           
9 DRAHOTSKÝ I.; ŘEZNÍČEK B. Logistika: procesy a jejich řízení. 2003. str. 15,16   
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2.4 Silniční doprava  

 

Silniční doprava je jedním z nejužívanějších způsobů přepravy materiálu a zboží, 

protože umožňuje rychlejší přepravu na kratší vzdálenosti za přijatelné ceny oproti jiným 

druhům přepravy materiálů.  

 

Silniční nákladní doprava  

 

Silniční nákladní doprava se celosvětově řadí k nejprogresivněji se rozvíjejícímu 

dopravnímu oboru, kdy její hlavní předností je relativní rychlost, dostupnost, operativnost, 

rychlá přizpůsobivost poptávky a schopnost realizovat systém přepravy „z domu do domu“. 

Podíl této dopravy a její význam na světovém trhu roste.10 

Z makroekonomického hlediska se ukazuje, že silniční přeprava se řadí mezi druhy 

dopravy, které jsou dražší oproti jiným druhům dopravy. 

V ČR má dlouhodobě negativní dopad neregulovaný nárůst počtu dopravců způsobený 

chybnými a nekompletními politickými rozhodnutími z počátku 90. let. Tento dopad je 

základní příčinou, která způsobila v některých komoditách a relacích více než 30% převis 

nabídky našich dopravců v mezinárodní kamionové dopravě na přepravním trhu. 

Převis nabídky nad poptávkou má za následek dlouhodobou stagnaci silničního 

přepravného, a to i při růstů vlastních dopravních nákladů.“
11

 

Tato doprava je součástí výrobní sféry a práce s ní spojená je práce produktivní. 

Výsledkem činnosti této dopravy není věcný produkt, ale užitný efekt přemístění, kdy 

přeprava je nezbytnou podmínkou pro realizace užitné hodnoty výrobků ve výrobní či 

konečné spotřebě.  

Práce, která je vynaložená na nákladní přepravu, zvyšuje hodnotu přepravovaného 

výrobku a náklady na přepravu zvyšují jeho cenu.  

Z komerčně - ekonomického hlediska se silniční nákladní přeprava dělí do tří relativně 

samostatných částí:  

1. Celovozová doprava 

2. Sběrná služba  

3. Nadgabaritní  12
 

                                                           
10

 NOVÁK R.; PERNICA P.; SVOBODA V.; ZELENÝ L. Nákladní doprava a zasilatelství. 2005 
11 NOVÁK R.; PERNICA P.; SVOBODA V.; ZELENÝ L. Nákladní doprava a zasilatelství. 2005. str. 180 
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Celovozová zásilka představuje zásilku přepravovanou jednomu odesílateli jednou 

jízdou vozidla. Hmotnost nákladu je závislá na typu a velikosti vozidla. 

 

Sběrná služba jedná se o systém přepravy kusových zásilek „z domu do domu“, které 

jsou založeny na jejich sdružování a rozdružování ve sběrném středisku.  

Svoz a rozvoz těchto kusových zásilek provádí dopravce podle předem daného 

přepravního řádu od/k přepravci.  13
 

 

Nadgabaritní zásilka jedná se o zásilku přesahující povolenou hmotnost vozidla, 

povolené osové tlaky, maximální povolené rozměry. Dopravce musí mít pro její realizaci 

povolení ke zvláštnímu užívaní pozemní komunikace. Přeprava se řídí zvláštními pokyny 

vydanými orgánem správy a pro některé druhy těchto přeprav je nutná zvláštní dopravní 

technika.  

 

Mezinárodní silniční kamionová nákladní doprava  

 

Samostatnou částí silniční nákladní dopravy je mezinárodní silniční nákladní doprava. 

Velká část silniční nákladní dopravy je prováděna vozidly o užitné hmotnosti nad 3,5 tuny a 

proto je v praxi nazývána jako mezinárodní kamionová doprava. 

Pro přepravu zboží se využívá v silniční nákladní dopravě právě nákladních 

automobilů.  

Výhoda nákladních automobilů je ve vysoké flexibilitě při měnících se úkolech 

přepravy a také ve schopnosti přizpůsobovat se požadavkům na nezbytnou dobu přejímky. U 

nákladních automobilů je možné očekávat menší prostoje a doby čekání v porovnání s jinými 

dopravními prostředky.  

„Vnitrozávodová doprava zabezpečuje výrobu vlastními nákladními prostředky a 

vlastním personálem pro vlastní účely.“ 
14 

Přeprava prostřednictvím vnitropodnikové dopravy je jen provozní funkcí, nepodléhá 

žádným živnostenským povolením ani koncesím, ale musí se řídit Zákonem o provozu na 

pozemních komunikacích, vnitropodnikovou směrnicí a místním provozním řádem.  

 

                                                                                                                                                                                     
12 NOVÁK R.; PERNICA P.; SVOBODA V.; ZELENÝ L. Nákladní doprava a zasilatelství. 2005 
13 NOVÁK R.; PERNICA P.; SVOBODA V.; ZELENÝ L. Nákladní doprava a zasilatelství. 2005 
14 SIXTA J.; MAČÁT V. Logistika: teorie a praxe. 2005. str. 164 
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2.5 Manipulační prostředky  

 

Součástí dopravní logistiky jsou také přepravní prostředky, kterými jsou výrobky 

přepravovány.  

Jedná se o tyto přepravní prostředky:  

• ukládací bedny a přepravky, 

• palety, 

• přepravníky,  

• kontejnery,  

• výměnné nástavby.  

 

Manipulační jednotka je tvořena různým množstvím materiálu, které tvoří jednotku 

určenou k manipulaci bez další možnosti úpravy. S touto jednotkou manipulujeme jako 

s jedním kusem. 

Pro lepší pochopení využití jednotlivých manipulačních prostředků si je blíže 

přiblížíme a definujeme si jejich základní funkce.   

 

Paleta  

 

Jedná se o plochou konstrukci používanou pro transport stohovatelného zboží. Důvod 

a efektivita manipulace a unifikace pro používání palet spočívá v dokonalejším využití ložné 

plochy nákladních automobilů, železničních vagonů i plochy skladů. Dochází tak 

k výraznému urychlení překládky zboží během dopravy od výrobce ke spotřebiteli.  

Palety je možné stohovat na sebe, kdy každá paleta ve spodní vrstvě musí být 

dostatečně zatížena břemenem, tj. loženými paletami o maximální hmotnosti 4000 kg. Dále je 

možné palety ukládat do výškových regálů. Při ukládání materiálu na palety je důležité 

dostatečné zajištění materiálu proti spadnutí. Proto se běžně provádí ovinutí průtažnou folií 

nebo zavařením teplem smrštitelné fólie. Dalším způsobem je zapáskování ocelovou nebo 

plastovou páskou u zboží, které to umožňuje, jedná se hlavně o stavební materiál, jako jsou 

cihly, nebo plošné materiály např. plech.  

Palety mají čelní a boční otvory pro nabrání palety nízkozdvižným vozíkem nebo 

vidlicovým nakladačem. Palety jsou sbité z dřevěných latí a hranolů, ale používají se také 

palety z plastu nebo plechu. Dále musíme rozlišovat palety, které jsou jednocestné a ty které 
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jsou vratné. Palety jednorázové jsou levné a jejich životnost je nízká, obvykle zůstávají u 

příjemce zboží, který je následně zlikviduje. Naopak vratné palety jsou konstruované dle 

norem jako stabilní, trvalé výrobky.  

V České republice i v ostatních zemích se používají europalety. Ty se po složení zboží 

vrací přepravci nebo se vyměňuje naložená paleta za prázdnou.  

Kromě ploché palety existuje celá řada ostatních typů, např. ohradové palety 

z ocelového plechu, které mají půdorys klasické europalety, ale mají pevné sloupky v rozích a 

stěny ze silného ocelového plechu. Je možné je stohovat do několika vrstev.  Používají se 

především pro mezioperační přepravu polotovarů uvnitř průmyslových areálů nebo mezi 

kooperujícími firmami.  

Klecové palety pro přepravu textilu nebo plastových výlisků jsou vyráběny se stěnami 

z kovového pletiva. 15,16 

 

Europlateta 

 

Jedná se o velmi rozšířenou výměnnou transportní paletu jak v Evropě tak mimo ni. 

Jedná se o velmi detailně normovanou dřevěnou plochou paletu s plochou 0,96 m2 a mírami 

1200 x 800 x 144 mm (délka x šířka x výška). Váha palety je mezi 20-30 kg podle vlhkosti 

dřeva, je spojená 78 hřebíky. Uchopena může být ze všech čtyř stran automatickým 

manipulačním zařízením nebo vysokozdvižným vozíkem a následně transportována.  

Nosnost europalety je závislá na maximální zatíženosti při uložení do stojanu nebo na 

vidlici vysokozdvižného vozíku. Nejvyšší nosnost může dosáhnout 200 kg, pokud zátěž 

v celistvé formě doléhá plnou plochou a rovnoměrně na celou horní plochu palety, povoleno 

je stohovat maximálně tři palety na sebe. 17,18 

 

Přepravka 

 

Jedná se o manipulační prostředek pro transport a skladování menšího množství zboží. 

Přepravky jsou vyrobeny obzvláště z plastů nebo dřeva. Používají se pro manipulaci 

s potravinářským zbožím od výrobce až po jeho vystavení v samoobslužných prodejnách. 

Patří mezi vratné obaly kolující mezi výrobcem a maloobchodníky. Požadavkem na 
                                                           
15 SIXTA J.; MAČÁT V. Logistika: teorie a praxe. 2005 
16 ČSN ISO 445 Palety pro manipulaci s materiálem. Slovník.  
17[ http://www.jilos.cz/pouzite-palety-prodej.htm ( cit. 2010-03-13) ] 
18

 ČSN ISO 445 Palety pro manipulaci s materiálem. Slovník.   
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přepravky je, aby byla možnost jejich snadného automatizovaného plnění zbožím a stohování 

a ukládání na palety. 19 

 

Kontejner  

 

Jde o standardizovanou přepravní jednotku, která se využívá v intermodální dopravě, 

jedná se především o lodní, železniční a silniční dopravu. Je charakterizován jako velká, 

pevná a uzavřená přepravka technicky uzpůsobena ke stohování do několika vrstev nad sebou.  

Výhodou kontejnerové dopravy je, že standardizované rozměry kontejnerů a jejich 

technická unifikace zjednodušuje, zpřehledňuje, urychluje a zlevňuje překládku zboží mezi 

různými druhy dopravních prostředků, jako např. ze specializovaných kontejnerových lodí na 

speciální kontejnerové železniční vagóny nebo z kontejnerových železničních vozů na 

kontejnerové nákladní automobily.  

V ekonomické oblasti přeprava pomocí kontejnerů vykazuje tyto úspory:  

• snížení nákladů na manipulaci,  

• snížení nákladů na obalové materiály,  

• možnost stohování kontejnerů,  

• zrychlení přepravy,  

• snížení rizika poškození zásilky.  

 

V praxi se vyskytuje celá řada jednotlivých druhů kontejnerů, jedná se např. o členění 

kontejnerů řady ISO 1 a to na: 

• ISO 1D (délka kontejneru asi 3m)  

• ISO 1C (délka kontejneru je asi 6m)  

• ISO 1B (délka kontejneru je asi 9m) 

• ISO 1A (délka kontejneru je asi 12m)  

 

Nejčastěji používanými kontejnery jsou kontejnery a délce od 6 do 12 m.  

 

 

 

 

                                                           
19 SIXTA J.; MAČÁT V. Logistika: teorie a praxe. 2005 
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Typy kontejnerů: 

A) Univerzální kontejner  

Jedná se o nejrozšířenější typ kontejneru ISO 1, který je určen pro všeobecné využití. 

Je plně uzavřený a splňuje požadavky na voděodolnost, používá se pro přepravu koberců, 

oděvů, nábytku, dřeva, nápojů, elektrického zařízení apod. 

B) Plošinový kontejner se sklopnými díly  

Tento typ kontejneru je určen pro skladování tyčoviny, panelů, automobilů, zboží 

nepodléhající povětrnostním vlivům. 

C) Nádržkový kontejner  

Rozsah pracovní teploty tohoto kontejneru je od -30 do +70°C, objem 20 m3. Využití 

je především pro přepravu volně ložených sypkých materiálu, jako jsou cement, mletý 

vápenec, vápno, kaolin nebo pro přepravu kapalin především olejů, kosmetických prostředků 

a chemických látek.  

D) Chladící kontejner  

Je určen pro skladování předem zchlazeného nebo zmrazeného zboží, které podléhá 

zkáze.  

E) Kontejner pro suchý sypký náklad  

Přepravují se v něm především sypké materiály, které je nutno chránit proti 

povětrnostním vlivům. 

F) Uhelný kontejner  

Slouží pro krátkodobé skladování zrnitých substrátů, jako jsou uhlí, koks, škvára, 

písek apod. 

 

Výměnná nástavba  

 

Jedná se o přepravní skříň vybavenou čtyřmi sklopnými nohami oddělitelnými od 

dopravního prostředku. Manipulace se provádí prostřednictvím klešť ového závěsu, který 

nadstavbu uchopuje za zpevněné otvory, které se nachází ve spodní části nástavby. Patří do 

skupiny intermodálních přepravních jednotek. Nevýhodou oproti kontejneru je, že se nedá 

stohovat.  

Výměnná nástavba je určená především pro vnitrozemskou dopravu a používá se ve 

více modifikacích.  

Systém přepravy pomocí výměnné nástavby využívá asi 70% všech silničních 

prostředků kamionové dopravy.  



25 
 

Vnitřní rozměry výměnné nástavby umožňují uložení a nákladku palet o rozměrech 

800 x 1200 a 1000 x 1200mm ve dvou řadách, pokud je ale nástavba vybavena horními 

rohovými prvky lze je i stohovat.  

V praxi se pro výrobu výměnných nástaveb používají lehčí materiály, které nebývají 

konstrukčně způsobilé pro stohování.  

 

Obaly  

 

„Obal spoluvytváří manipulační nebo přepravní jednotku, nese informace důležité pro 

identifikaci a určení jeho obsahu, identifikaci odesílatele a příjemce, pro volbu správného 

způsobu manipulace, přepravy a uložení ve skladech a v překladištích, informace důležité pro 

spotřebitele. “ 20 

 

Obal musí splňovat podle ČSN tři základní funkce obalových prostředků, a to: 

• funkci manipulační – jejím úkolem je vytvořit pro výrobek úložný prostor a 

spolu s ním jednotku pro balení uzpůsobenou pro manipulaci v oběhu, dále zabezpečuje 

úplnost a celistvost zabaleného výrobku.  

• funkci ochrannou – poskytuje výrobku na požadované úrovni ochranu před 

škodlivými vnějšími vlivy a zabraňuje agresivnímu nebo jinému nežádoucímu působení 

výrobku na okolní prostředí.  

• funkci informativní  - obal se podílí svou vnější úpravou tj. tvarovým a 

grafickým řešením a uvedenými informacemi na balení na zajištění oběhu, odbytu a spotřeby 

výrobku.  

Základním úkolem obalů je chránit materiál, suroviny a výrobky před jakýmkoliv 

poškozením způsobeným vnějším prostředím a negativními vlivy okolí.  

K poškození zboží může dojít na různých stupních logistického řetězce, jedná se 

především o sklady, překladiště nebo poškození během přepravy až po doplňování zboží 

v prodejních prostorách maloobchodních prodejen.   

Ochranná funkce obalu zajišť uje ochranu před mechanickým poškozením vlivem 

statických nebo dynamických účinků.  

                                                           
20 SIXTA J.; MAČÁT V. Logistika: teorie a praxe. 2005. str. 191 
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Výrobky jsou vystaveny tlakovému namáhání především při skladování vlivem 

stohování. V tomto případě se jedná o statický tlak, kdy hmotnost předmětů ležících ve 

vyšších vrstvách se přenáší na vrstvy nižší. 

U oblých a kulatých předmětů vrstvených na sobě se tlakové namáhání soustřeďuje na 

poměrně malou plochu styku jednotlivých kusů.  Proto je řešením této situace ukládání těchto 

předmětů ve vrstvách do pevného obalu uplatněním vhodné fixace nebo použitím vhodně 

tvarovaných položek.  

Při dopravě a manipulaci je zboží vystaveno nárazům a vibracím, proto je důležité, 

aby proti nim obal poskytl maximální ochranu. K tomuto účelu a ke snížení dynamických 

účinků napomáhá vhodná fixace. 

Fixace představuje způsob, jakým se výrobek ukládá, popř. upevňuje uvnitř obalu. 

Rozlišujeme dva druhy fixace - fixaci pevnou a poddajnou.  

Při použití pevné fixace tvoří fixace s výrobkem pevný celek, má zabránit posunování 

výrobků a tím snížit pohyb uvnitř obalu na minimum. Tento typ fixace je vhodný pro pevnější 

výrobky.  

Při použití poddajné fixace může být spojení obalu s výrobkem souvislé, ale netvoří 

s obalem pevný celek. Poddajný fixační materiál umožňuje, aby výrobek uvnitř obalu po 

nárazu pokračoval krátkou dobu v pohybu až po zbrzdění poddajným fixačním materiálem.  

K fixačním materiálům řadíme především materiály z plastů, a to pěnový polystyren, 

pěnový polyuretan nebo fixační polyetylénovou fólii se vzduchovými puchýřky.  

Manipulační funkce obalu zajišť uje účelnou, rychlou a bezpečnou manipulaci 

s výrobkem. K nejvýznamnějším vlastnostem obalu z hlediska manipulační funkce patří jejich 

hmotnost, objem, tvar, pevnost, bezpečnost uzávěru, odolnost proti povětrnostním vlivům. 

Informační funkce je zaměřena na poslední článek logistického řetězce – na konečného 

zákazníka.  

Zákazník zjistí na obalu údaje popisující zboží, jeho složení, datum výroby, u potravin 

dobu maximální trvanlivosti nebo datum spotřeby. 21 

Společnost CIDEMAT Hranice, s.r.o., u které zpracovávám bakalářskou práci, 

používá obaly, které jsou recyklovatelné. Společnost je zaevidována v systému sběru 

použitých obalu EKONOM pod certifikátem EK-F0620136. 

                                                           
21  SIXTA J.; MAČÁT V. Logistika: teorie a praxe. 2005 
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Zákazník tyto použité obaly může vrátit zpět do firmy nebo je může odevzdat 

specializované firmě, tyto obaly však musí být však separované. Toto platí pro obaly 

používané v ČR.  

 

2.6 Logistické náklady  

 

Celkové náklady v logistickém řetězci se skládají z nákladů spojených se servisem, 

nákladů na přepravu, skladování, na vybavení objednávek a informatiku, množstevních 

nákladů a nákladů na udržení zásob.  

Logistické náklady spojené s dopravou můžeme zjistit z různých hledisek stanovení 

nákladů. Pro jejich lepší přiblížení si několik těchto hledisek uvedeme.  

 V literatuře se vyskytuje řada definic nákladů, já jsem si vybrala definici podle 

ekonomické teorie z knihy od M. Synka a kol., kde náklady podniku představují ocenění 

spotřeby výrobních činitelů včetně veřejných výdajů, které vyvolávají tvorbu podnikových 

výnosů. 

Stanovení podílu dopravních nákladů na celkových logistických 

nákladech 

„Podíl logistických nákladů zahrnujících zásobování, skladování, balení a dopravu 

matriálu se na hrubé domácí produkci neustále zvyšuje. Výše logistických nákladů na 

celkových nákladech na výrobu zboží je přímo úměrná hospodářské vyspělosti jednotlivých 

zemí“. 
22 

Graf 1.  Skladba logistických nákladů na dodání výrobků v % 

 

 

Zdroj: Sixta J., Mačát V., Logistika 2005

                                                           
22 SIXTA J.; MAČÁT V. Logistika: teorie a praxe. 2005. str. 161 
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Z  grafu můžeme vyčíst, že doprava tvoří druhou největší položku v celkových 

logistických nákladech po skladování, manipulaci, správě a údržbě a to 29%, proto se stává 

jednou z důležitých položek při stanovení ceny zboží.  

 

Druhy stanovení nákladů 

 

Rozbory vývoje nákladů se provádějí s různými cíli, tomu odpovídá i členění nákladů.  

Náklady dělíme na:  

• členění druhové, 

• členění podle účelu,  

• členění podle kalkulace,  

• členění podle místa vzniku a odpovědnosti za vznik nákladů,  

• členění podle závislosti na objemu skutečných výkonů,  

• členění podle finančního účetnictví aj. 

 

Druhové členění nákladů 

 

Představuje náklady, které vstupují do procesu a vytváří výkony podniku z vnějšího 

okolí, v podrobnějším členění se projevují v prvotní podobě jednotlivých výkonů.  

Nákladové druhy vytváří věcnou podstatu vzniku nákladů. Jedná se např. o náklady na 

materiál, mzdy, odpisy investičního majetku, finanční náklady aj.  

Z pohledu dopravy je druhové členění založeno na rozlišení formy jejich vstupu do 

procesu dopravy.  

Hlavními náklady podnikatele v silniční dopravě jsou náklady na spotřebu provozního 

materiálu, náklady na externí služby a práce jako je nájemné, leasing, spotřeba energie, 

dodavatelským způsobem prováděná údržba, opravy apod.  

Počet nákladových druhů může být různý v závislosti na tom, od jaké hloubky se 

členění uskutečňuje. 

V podniku zabývajícím se silniční dopravou se používá méně detailního členění, při 

kterém se příbuzné nákladové druhy shrnují do skupin a podskupin. Proto se doporučuje 

členění nákladů podle podrobnějšího členění tak, aby se zachovala možnost vykazovat 

náklady podle účetní osnovy součtem nákladů.  
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Nákladové druhy, které se využívají na sestavení kalkulací, vnitropodnikových 

rozpočtů a pro potřeby manažerského účetnictví, se člení na:  

• prvotní náklady, 

• druhotné náklady.  

Prvotní nákladový druh se označuje podle jeho prvotní spotřeby v podniku, jedná se 

např. o nákladové mzdy, spotřebu materiálu, spotřebu a nákup energie, služby dodavatelů aj.  

Druhotný nákladový druh vzniká spotřebou vnitropodnikových výkonů, jako je 

např. výroba páry a elektrické energie. V náladotvorném procesu se objevují podruhé. 

Náklady se v podniku objeví poprvé ve formě prvotních nákladů, které jsou spotřebovány na 

výrobu předávaného výkonu ve vnitropodnikovém útvaru, který předává interní výkon. 

Významem tohoto členění je informační podklad pro zjištění stability a rovnováhy mezi 

spotřebou těchto zdrojů v podniku a vnějším okolím, které je schopné jejich poskytnutí.  

 

Členění nákladů podle položek kalkulačního vzorce 

 

Na kalkulaci vlastních nákladů se v silniční nákladní dopravě doporučuje použít 

odborný kalkulační vzorec, který je stanoven na základě typového kalkulačního vzorce. 

V silniční nákladní dopravě je možné použít kalkulační vzorec na kalkulaci vlastních 

nákladů a dalších složek ceny výkonu. 

Kalkulační vzorec 

Kalkulační vzorec se skládá z těchto položek:  

1. pohonné hmoty  

2. přímý materiál  

3. přímé mzdy 

4. odpisy dopravních prostředků  

5. opravy a udržování dopravních prostředků  

6. ostatní přímé náklady  

7. přepravní režie  

= VLASTNÍ NÁKLADY  

8. správní režie  

= ÚPLNÉ VLASTNÍ NÁKLADY  

9. zisk (ztráta)  

= CENA VÝKONU  
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Vymezení a obsah položek kalkulačního vzorce 

 

1. Pohonné hmoty  

Do této položky řadíme náklady na motorovou naftu nebo automobilový benzín, 

náklady na spotřebu motorových a mazacích olejů, které se spotřebovávají v souvislosti 

s dopravním výkonem dopravních prostředků aj.  

Náklady na spotřebu pohonných hmot při přepravě závisí přímo na vykonávaném 

druhu přepravní činnosti, proto se jedná o přímé náklady.  

Celková výše těchto nákladů se měří v závislosti na změně objemu výkonu.  

Analýzu spotřeby pohonných hmot je možné vykonávat podle výkonu dopravního 

prostředku měřeného pomocí jízdního výkonu. Spotřeba pohonných hmot představuje 

rozhodující položku v nákladech na přepravu.  

 

2. Přímý materiál  

Tuto položku dělíme na dvě skupiny, a to na náklady spojené s opotřebením 

pneumatik a ostatní přímý materiál.  

Náklady na opotřebení pneumatik jsou přímo závislé na jízdním výkonu dopravního 

prostředku.  

Ostatní přímý materiál souvisí bezprostředně s přepravou dopravním prostředkem 

kromě pohonných hmot a pneumatik a je zjistitelný přímým způsobem nebo technickým 

propočtem na předmět kalkulace nebo kalkulační jednotku. Jedná se především o nemrznoucí 

směs, rozmrazovací látky, konzervační nebo speciální oleje a jiný drobný materiál 

spotřebovaný při zajištění přepravních či komerčních služeb a při vlastním přemístění 

dopravním prostředkem.  

 

3. Přímé mzdy  

Tato položka obsahuje mzdy a ostatní osobní náklady, které přímo souvisí 

s vykonáváním a zajišť ováním přepravních výkonů a ostatních prací a služeb v rámci 

dopravy.  

Tyto položky je možno stanovit přímým způsobem nebo technickým propočtem na 

kalkulační jednotku. Jde hlavně o mzdy, příplatky, doplatky ke mzdě, osobní ohodnocení. 

Řadíme zde také náklady na sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců, které je součástí 

jejich mzdy a výhody dané kolektivní smlouvou.  
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4. Přímé odpisy dopravních prostředků  

Do této položky patří odpisy dopravních prostředků včetně jejich příslušenství, které je 

nedílnou součástí konečné ceny investičního majetku, jež slouží k vlastním přepravnímu 

procesu včetně automobilové dopravy.  

Náklady na odpisy dopravních prostředků se vztahují přímo a bezprostředně na určitý 

druh dopravní činnosti. Výše odpisů se při změně výkonu nemění, zůstávají relativně stále 

v daném časovém období.  

 

5. Opravy a udržování dopravních prostředků  

Do této položky řadíme náklady na přímý materiál spotřebovaný při údržbě a 

opravách dopravních prostředků; jedná se především o odpisy strojů, přístrojů a zařízení 

sloužících při jejich opravách a udržování. Jedná se o náklady přímé vykazující pružnou 

závislost na jízdním výkonu dopravních prostředků.  

 

6. Ostatní přímé náklady 

Tato položka obsahuje ostatní prvotní a druhotné časově odlišné náklady, které 

souvisejí s vlastní přepravou, s jejím zajištěním nebo vykonáním, ale nejsou zahrnuté do 

předcházejících položek kalkulačního vzorce. Jejich výpočet je možno stanovit buď přímo 

nebo pomocí techniky propočtu na předmětu kalkulace nebo kalkulační jednotky.  

Do této položky řadíme pojistné ze zákonné odpovědnosti motorových vozidel, 

havarijní pojištění vozidel, nájemné za dopravní prostředky, splátky při finančním pronájmu 

s následnou koupí automobilu, mýtné a jiné finanční nebo leasingové náklady.  

 

7. Přepravní režie  

Tato položka obsahuje časově rozlišené prvotní a druhotné náklady, které souvisí 

s řízením a přepravou, která není přímo předmětem kalkulace nebo kalkulační jednotky.  

Do této skupiny kalkulačního vzorce řadíme náklady investičního majetku, jako jsou 

odpisy z přepravních prostředků, náklady na mzdy dispečerů, přepravních pracovníků apod. 

Jedná se o podíl režie, která slouží pro jiná střediska podniku.  
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8. Správní režie  

Správní režie obsahuje náklady související se správou a řízením podniku jako celku, u 

kterých není možno zjistit ani stanovit předmět kalkulace nebo kalkulační jednotku.  

Náklady patřící do této skupiny jsou:  

• materiál, přepravní výkony spojů a telekomunikací,  

• odpisy ostatního investičního majetku, jako jsou odpisy správních budov, 

kancelářských strojů a zařízení,  

• služby ostatního investičního majetku,  

• služby nemateriálové povahy,  

• zákonné a sociální náklady na řídící pracovníky,   

• cestovné řídících pracovníků apod.23 

 

Stanovení ceny v silniční nákladní dopravě 

 

Dopravci používají pro stanovení ceny dvě metody: 

1. nákladový typ ceny, který spočívá v kalkulaci nákladů vynakládaných na 

produkování určitého objemu produkce. Cena se tvoří na základě nákladové 

kalkulace zvýšené o přiměřený zisk.  

2. nabídkový typ ceny, který spočívá ve vyhodnocení stavu nabídky na přepravním 

trhu a opírá se o stanovení konkurenceschopné ceny. Tento typ stanovení ceny se 

využívá zhruba v 98 % případů.  

 

Nákladový princip je založen na přiřazení nákladů k jednici výkonu. Kalkulace může 

být provedena na základě nákladů vynakládaných v minulosti v poměru na kalkulační jednici.  

V úvahu bereme zatížení konkrétní jednice konkrétními náklady, příkladem mohou 

být náklady ložené jízdy dopravního prostředku a využití zpětné prázdné jízdy vozidla pro 

vzniklé zvýšením výkonu na obvyklou průměrnou hodnotu, zvýšené využití ložené jízdy 

dopravního prostředku a využití zpětné prázdné jízdy vozidla pro přepravu zásilky.  

Využití vozového parku je dáno množstvím zakázek a tato možnost je limitována 

nevyužitými kapacitami parku. Pokud dojde ke zvýšení realizací zvýšením výkonů, tak se tato 

skutečnost projeví jako zvýšení variabilních nákladů závislých na ujeté vzdálenosti i provozní 

                                                           
23 VOLENSKÝ K., ŠIMÁNKOVÁ K., ZÁVODSKÁ M., Náklady v logistickom reťazci , 2006 
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době a zároveň dojde ke snížení celkových fixních nákladů, které jsou hrazeny stálým 

rozsahem výkonů. 

Zvýšené využití volné plochy dopravního prostředku formou přikládky znamená vliv na 

vynaložené náklady:  

• zvýší se počet ujetých km, protože je nutno zajet do místa naložení přikládky a 

do místa jejího vyložení,  

• zvýší se celková provozní doba o dobu jízdy do uvedených míst a o dobu 

ložných operací a převzetí i předání přikládky, 

• teoreticky se zvýší náklady na ložené km vlivem většího zatížení vozidla, ale 

zlepší se výkonnost jízdního výkonu a přinese zvýšení tržby.24 

 

Ukazatelé přepravy  

 

V logistice musí dopravce určitým způsobem kvantifikovat požadavky zákazníků na 

přemístění, a to z toho důvodu, aby následně mohl stanovit potřebu dopravních prostředků, 

organizovat jejich pohyb a využití v čase a stanovit cenu, která uhradí náklady vyvolané 

provozem nákladní a osobní dopravy.  

Pro stanovení kvantifikace požadavků přepravců na přemístění zboží používáme 

nejčastěji v nákladní dopravě tyto následující ukazatele:  

1. objem přepravy (Q) - charakterizuje velikost přepravního požadavku v tunách. 

Ukazatel vypočítáme podle vzorce uvedeného na stránkách ČSÚ součtem hmotností 

jednotlivých zásilek. 

                                                                                                      

                                                                                                    

Q – objem celkem 

q – hmotnost jednotlivých zásilek v t  

 

2. přepravní výkon (tkm) - jedná se o dynamický ukazatel přepravních požadavků. 

Vypočítá se podle vzorce uvedeného na ČSÚ součinem hmotnosti zásilky v tunách a 

vzdálenosti v km, na kterou byla zásilka přepravena 

  

                                                                                        

                                                           
24 KRYNCL J., Podnikání v silniční dopravě, 2001  

Q =  Σ q 

tkm = q. ln 
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tkm – přepravní výkon v tkm 

q – hmotnost zásilky v tunách  

ln – přepravní vzdálenost v km  

 

3. nabízený přepravní výkon tkm [max] - se vypočítá podle vzorce uvedené na ČSÚ 

součinem užitné hmotnosti dopravního prostředku a přepravní vzdálenosti.  

 

 

 

tkm [max] – nabízený přepravní výkon v tunokilometrech  

N – užitečná hmotnost dopravního prostředku v t  

ln – přepravní vzdálenost v km  

 

4.  přepravní vzdálenost (ln) – jedná se o vzdálenost, na kterou byla zásilka přepravena, 

měrnou jednotkou jsou kilometry. Tato přepravní vzdálenost může být provozní nebo 

tarifní.  

a) Provozní přepravní vzdálenost (pln) představuje skutečnou vzdálenost, na kterou 

byla zásilka přepravena.  

b) Tarifní přepravní vzdálenost ( tln) je vyjádřena nejkratší vzdáleností mezi 

dvěma tarifními body, a to místem nákladky a místem výkladky, a zároveň je 

určující pro výpočet ceny v železniční dopravě za nákladní přepravu.  

 

5. průměrná přepravní vzdálenost ( lnprum)  - tento ukazatel vypočítáme podle vzorce 

uvedeného na ČSÚ, jako podíl přepravního výkonu a objemu přepravy. Výsledek 

ukazatele udává, na jakou vzdálenost byla přepravena jedna tuna zboží. 

 

 

 

lnprum – průměrná přepravní vzdálenost v km  

tkm – přepravní výkon v tkm  

           Q – objem přepravy v t  25,26 

                                                           
25

 [ http://www.czso.cz/csu/2006edicniplan.nsf/o/9301-06-za_4__ctvrtleti_2006 

metodicke_vysvetlivky_k_ukazatelum  (cit. 21.3.2010)] 

tkm [max]= N . ln 

lnprum = tkm / Q 
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3. Charakteristika podniku  

 

V této podkapitole přibližuji společnost, u které vypracovávám svou bakalářskou 

práci. Jedná se o společnost zabývající se výrobou a prodejem teracové a betonové dlažby, 

teracových výrobků a drtě pro stavby i stavebniny po celé České i Slovenské republice, 

Německu, Maďarsku a jiných státech. 

 

 Základní informace o společnosti  

 

- obchodní firma: CIDEMAT Hranice, s.r.o. 

- sídlo: Skalní č. 1088, Hranice, 753 01 

- provozovna: Bělotínská č. 288, Hranice, 753 01 

- IČ: 49606786 

- DIČ: CZ49606789 

- CZ NACE:  23.61 Výroba betonových prvků pro stavební účely  

- Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

- Předmět podnikání dle výpisu z OR:  

⋅ výroba stavebních hmot a stavebních výrobků, 

⋅ přípravné práce pro stavby, 

⋅ truhlářství, 

⋅ realitní činnost, 

⋅ velkoobchod, 

⋅ specializovaný maloobchod, 

⋅ silniční motorová doprava nákladní, 

⋅ podnikání v oblasti nakládání s odpady, 

⋅ rozvod elektřiny, 

⋅ výroba chemických látek a chemických přípravků. 

- kapitál: 200 000 Kč 

- zaměstnanci: 50 – 99 zaměstnanců 27 

 

                                                                                                                                                                                     
26 EISLER J. Ekonomika dopravních služeb a podnikání v dopravě. Praha 2005.   
27

 Veřejné informace – Obchodní rejstřík  
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Historie a vývoj společnosti 

 

Společnost CIDEMAT Hranice, s.r.o. vznikla 30. března 1994. Byla založena jedním 

společníkem společností CIDEM Hranice, a.s., se sídlem Hranice, Skalní č. 1088, Hranice. 

Teracová dlažba se v závodě vyrábí od roku 1992, po nainstalování moderní linky 

firmy OCEM – lis a CASSANI - bruska s řídicím systémem BAUER. 

Její hlavní činností je od roku 1995  výroba teracové a betonové dlažby, kdy vznikla 

formou prodeje části podniku z Cement Hranice a.s.  

V počátcích podnikání se jednalo o relativně novou a neznámou firmu na trhu. 

Postupným vývojem společnost dosáhla značné změny, navýšila svůj podíl na trhu a rozšířila 

nabízený sortiment a pronikla na zahraniční trhy – Německa, Polska, Slovenska, Maďarska a 

Ruska.  

V současné době je společnost výrobním závodem střední velikosti. Úrovní výrobní 

kapacity konkuruje ostatním výrobním podnikům teracové a betonové dlažby. Společnost 

CIDEMAT Hranice s.r.o., patří mezi hlavní dodavatele teracové dlažby pro hypermarket 

Globus a na pokládku pro obchodní řetězce Ahold a Tesco.  

Celá firma je propojena počítačovou sítí, která umožňuje sledování a vyhodnocování 

objednávek, zásobování, výrobu, kontrolu až do ekonomického úseku pomocí softwaru Helios 

(software byl do společnosti implementován v roce 2004). Společnost CIDEMAT má 

zavedený systém řízení jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001:2001.  

Podle nových evropských norem byly provedeny zkoušky v maďarské zkušebně EMI, 

kde společnost získala technické povolení ve stavebnictví pro teracovou dlažbu v Maďarsku. 

Společnost vlastní také certifikáty na dovoz teracové dlažby CIDEMAT do Ruské federace a 

Velké Británie. 28 

Vyráběný sortiment (viz příloha č. 2) společnosti splňuje parametry evropských norem 

pro teracovou dlažbu: ČSN EN 13748-1:2004 Teracové dlaždice pro vnitřní použití a ČSN 

EN 13748-2:2004 Teracové dlaždice pro vnější použití, pro betonovou dlažbu ČSN EN 

1339:2004 Betonové dlažební kostky – požadavky a zkušební metody. Zkoušky byly 

prováděny akreditovanou zkušebnou TAZUS Praha – pobočka Ostrava dle platných norem. 

Z těchto provedených zkoušek pro společnost vyplývá, že všechny její výrobky splňují 

parametry uvedenými normami a přijaté systémy řízení jakosti ji opravňují označit své 

výrobky značkou CE.  

 

                                                           
28

 Interní materiály společnosti a internetové stránky společnosti www.cidemat.cz  
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Přednosti a výhody teracové dlažby jsou: 

- použití v interiéru i v exteriéru, 

- pevnost a dlouhá životnost, 

- estetický vzhled a snadná údržba, 

- mrazuvzdornost a odolnost proti nárazům, 

- ekologická nezávadnost. 29
 

 

Základní technické podmínky včetně některých základních realizací jsou uvedeny 

v příloze č. 3, kde je katalog dlažby a oblázků, další informace jsou k dispozici na webových 

stránkách společnosti www.cidemat.cz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
29 Veřejné informace společnosti na webových stránkách www.cidemat.cz   
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4.  Analytická část  

 

V této části bakalářské práce se věnuji analýze dopravních nákladů z pohledu, jak 

dopravní náklady ovlivňují cenu výrobku pro pokládku pro stavby prodejen obchodního 

řetězce Tesco a jakým způsobem ovlivňují konečnou cenu výrobku pro stavebniny 

v závislosti na dopravní vzdálenosti a vytížeností vozidla.  

Při analýze vycházím z  teoreticko-metodologických východisek z části 2 a z podkladů 

poskytnutých společností z informačního systému Helios.  

 

4.1  Vliv DN na konečnou cenu výrobku v místě stavby 

 

Společnost se řadí mezi významné dodavatele teracové dlažby určené pro položení  

pro stavby obchodních řetězců Tesco, Ahold a hypermarket Globus, proto cílem této 

podkapitoly bude analýza dopravních nákladů a jejich vliv na konečnou cenu výrobku v místě 

stavby. Podrobněji se budu v této analýze zabývat stavbami obchodního řetězce Tesco, hlavně 

dodávkou dlažby určenou na položení do jejich nově otevíraných prodejen na území České 

republiky, Slovenska a Maďarska v letech 2008 a 2009.  

Na základě obchodního jednání a výběrového řízení dochází ke stanovení požadované 

ceny FCO odběratelem na stavby do konkrétních měst.  

Při výběrovém řízení dochází k porovnání ceny všech dodavatelů pro stavby v 

konkrétní zemi – v ČR, SR a Maďarsku. Na základě tohoto výběrového řízení je stanovena 

konkrétní cena FCO stavby v těchto zemích. 

Z tohoto důvodu se stává jedním ze základních nákladů cena dopravného z výrobních 

závodů na stavbu, jejíž podíl v konečné ceně bude analyzován. 

Společnost nemá vlastní dopravu, proto pro rozvoz využívá externího přepravce, 

se kterým má sepsanou smlouvu. Tento přepravce společnosti zajišť uje dopravu po území 

České republiky, Slovenské Republiky, Maďarska a jiných států. Pravidelně se navíc provádí 

porovnání cen za dopravu s jiným dodavatelem.  

Náklady na dopravu jsou od roku 2008 ovlivněny výší mýtného, které bylo zavedeno 

na základě politicko-legislativního opatření a představuje zpoplatnění užívání vybraných sítí 

dálnic a rychlostních silnic v České republice a od roku 2010 i na Slovensku. 

Doprava je zajišť ována nákladní kamionovou dopravou a to z toho důvodu, že tento 

způsob dopravy oproti jinému je relativně levný a umožňuje rychlou flexibilitu na požadavky 
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zákazníka a v neposlední řadě také proto, že dlažba je poměrně těžký materiál a vyžaduje 

vhodnou manipulaci. Výrobce je povinen dodávat dlažbu na stavbu v přesně vymezených 

časech, dodání udává systém pohledávky dlažby. Jiný způsob dopravy např. železniční to 

nemůže zajistit.  

Přeprava výrobků je prováděna na EUR paletách, kde je dlažba uložena a 

přepáskována cyklopáskami, poté je překryta PE fólií a fixována strecht fólií. Na jeden 

kamion se vejde 24 – 25 EURO palet.   

Pro stavby sítě obchodního řetězce Tesco i jiné stavby se využívá dlažba vzoru Tereza 

T- A 220 nebo jiné barevné provedení této dlažby. Dlažba T- A 220 má rozměry 300 x 300 x 

30 mm, hmotnost dlažby je cca 6 kg, na jednu EURO paletu se vejde 156 ks této dlažby, což 

je 14,04 m2. Celková hmotnost jedné palety je 960 kg.  

 

4.1.1 Působení DN na konečnou cenu výrobku pro stavby TESCO  

 

V období 2008 a 2009 společnost dodávala dlažbu na 59 staveb, z toho 22 staveb bylo 

na území České republiky, 8 na území Slovenské republiky a 29 na území Maďarské 

republiky.  

Cena za dopravu je jedním z nákladů společnosti, který následně snižuje míru zisku za 

dodávanou dlažbu. Analýzou zjišť ujeme výši tohoto podílu. 

 

Analýza DN pro stavby Tesco v České republice 2008 a 2009 

Analýza je prováděna za dva roky, kdy společnost dodávala své výrobky na stavby 

Tesco Česká republika  

V roce 2008 i 2009 byla na stavby dodávána dlaždice vzor T-A 220, cena za tuto 

dlaždici byla v obou letech stejná a jednotná pro celé území České republiky a to 221,- Kč/m2 

včetně dopravy a bez DPH. Protože v těchto letech byla stejná cena za výrobek, rozhodla jsem 

provést analýzu těchto staveb najednou. Údaje týkající se těchto staveb jsem zaznamenala do 

jedné tabulky, z které jsem vypracovala jednotný graf s názvem Podíl DN dodané dlažby na 

stavby v České republice za rok 2008 a 2009, z kterého je názorně vidět kolik procent 

zaujímají dopravní náklady z ceny výrobku pro stavbu, která představuje 100% tj. 221 Kč/m2. 

Na kamión se nakládá 25 palet, což je 351 m2, což platí pro celou Českou republiku.  

Doprava je zajišť ována externím přepravcem, který na základě nabídky a výběru 

realizuje dopravu a následně vystaví fakturu společnosti. Tyto náklady mohou představovat 
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pro společnost náklady na realizaci stavby z toho pohledu, že tato cena za výrobek je jednotná 

do všech míst na území ČR.  

 Místo stavby je různě vzdálené od sídla společnosti, proto výrazně ovlivňuje DN a 

výši ziskovosti společnosti.   

Podle grafu č. 1 uvedeného v příloze č. 4 vyplývá, že podíl dopravních nákladů na 

jednotlivé dodávky výrobku do místa stavby se pohybují za roky 2008 a 2009 v rozmezí od 3 

do 19% z celkové ceny. Nejnižší dopravní náklady byly vynaloženy na stavbu prodejny Tesco 

v Zubří, kde tvoří 3% z celkové ceny dlažby. Naopak nejvyšší náklady byly vynaloženy za 

toto období na dopravu na stavbu v Sázavě, kde dopravní náklady tvořily 19% z celkové ceny 

dlažby.  

Průměrné náklady na dopravu se v tomto období pohybovaly od 25,- Kč/m2 do       

29,- Kč/ m2.  

Na základě vypočtených údajů bylo zjištěno, že průměrná cena výrobku dodavatele na 

stavbu se pohybuje v tomto časovém období v rozmezí od 192,26 do 196,16 Kč/ m2. 

Dopravní náklady byly v tomto období ovlivněny především počtem dodávaných 

výrobků do míst stavby na území celé České republiky podle velikosti dané stavby, počtem 

kamiónů, které musely být vypraveny do daného místa, a také vzdálenosti tohoto místa od 

sídla společnosti.  

Bližší informace o výpočtech jednotlivých položek jsou přiloženy v tabulce č. 2 

v příloze č. 5.  

 

Analýza DN pro stavby Tesco Slovenská republika 2008 

 

V tomto případě nemůžu provést srovnání za dvě období, ale pouze za jedno, protože 

společnost dodávala výrobky na místa stavby Tesco Slovenská Republika pouze v roce 2008. 

V roce 2009 na stavby prodejen Tesco na Slovensku dodával jiný dodavatel, který nabídl 

společnosti Tesco ve výběrovém řízení nižší cenu.  

Na stavby realizované na území Slovenské republiky se dovážela dlažba vzor            

T-A 220. Dlažba se dopravovala nákladní kamionovou dopravou externím přepravcem. 

Kamiony do Slovenska jsou loženy 24 paletami z důvodu nižší povolené zátěže vozidla.  

Cena dlažby dodávané na stavby ve Slovenské republice byla 229,- Kč/m2 včetně 

dopravy do místa stavby.  
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Dopravní náklady jsou stejně jako na území České republiky ovlivňovány vzdáleností 

od sídla společnosti, velikostí dané stavby s tím spojeným počtem kamionů dovážejících 

výrobky do místa stavby.  

Na grafu č. 2. v příloze č. 6 je názorně vidět, jaký podíl dopravních nákladů připadá na 

cenu výrobku za m2 na území Slovenské republiky.  

Dopravní náklady se pohybovaly v rozmezí od 8 do 21% z celkové ceny dlažby, tj. z 

229 Kč/m2.   

Největší podíl dopravních nákladů je spojen se stavbou prodejny Tesco Medzilaborce, 

která se nachází ve vzdálenosti nad 200 km od sídla společnosti. Tyto dopravní náklady 

představují 19% z celkové ceny za dlažbu. Nejmenší podíl nákladů připadajících na dopravu 

tvoří stavba v Čadci, a to zhruba 8% celkové ceny dlažby připadající na m2.  

Cena dopravních nákladů připadající na m2 dlažby byla v průměru 26,- Kč.  

Cena dlažby EXW je tedy 203,- Kč/m2. 

V příloze č. 7 je přiložená tabulka č. 3 s podrobnějšími výpočty týkajícími se výpočtu 

těchto dopravních nákladů.  

 

Analýza DN pro stavby Tesco Maďarsko 2008 a 2009 

 
Tuto analýzu provádím opět za dvě období, a to roky 2008 a 2009, kdy společnost 

dodávala výrobky na stavby prodejen Tesco na území Maďarské republiky.  

Na tyto stavby se dodával vzor dlažby T- A 227. Cena této dlažby je jednotná pro celé 

území Maďarské republiky, a to 277,- Kč/ m2 včetně dopravy do místa stavby, výjimku tvoří 

jen stavby v Budapešti, kde je cena dlažby 257,5 Kč/m2.  

Rozdíl v této ceně je dán především lepším opětovným využitím kamiónu z Budapešti.   

Dopravní náklady budou v tomto případě vyšší oproti České a Slovenské republice, to 

z toho důvodu, že místa stavby jsou hodně vzdálené od místa společnosti.  

 Na základě prováděné analýzy a podle grafu č. 3 v příloze č. 8 bylo zjištěno, že 

dopravní náklady na výrobek na stavbu se pohybují v rozmezí od 13 do 31% z celkové ceny 

dlažby.   

Největší podíl těchto nákladů byl na stavbu v Szeged, a to 31% z celkové ceny za 

dlažbu (277 Kč,- / m2), tj. 55,- Kč/m2. Naopak nejmenší podíl dopravních nákladů připadlo na 

stavbu Balassagyarmat a to 12,55 % z celkové ceny za dodávanou dlažbu.  

Průměrná cena za dopravu na m2 je v roce 2008  55,35 Kč/m2, v roce 2009 je to       

48,71 Kč/m2. 
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Cena teracové dlažby za m2 se pak pro jednotlivé stavby pohybovala v rozmezí od 

222,- do 228,- Kč/m2.  

Tyto náklady byly ovlivněny umístěním stavby, kdy se převážná část staveb 

uskutečňovala do 300km od místa společnosti.  

 

4.2 Zjišťování vlivu dopravy na cenu výrobku pro konečného zákazníka 

 

Tato část je věnována analýze dopravních nákladů z pohledu místa odběratele, 

především jak toto místo a vzdálenost od výrobního závodu ovlivňuje konečnou cenu pro 

zákazníka. Za zákazníka považujeme jednotlivé stavebniny na území České a Slovenské 

republiky. Analýza je podle požadavku společnosti predikcí vývoje dopravních nákladů na 

konečné ceně výrobku pro rok 2010.  

Společnost chce vypočítat, jak jednotlivá místa odběratelů a jejich vzdálenost 

ovlivňují cenu výrobku. Cena výrobku uvedená v ceníku společnosti je bez DPH a dopravy. 

Společnost nabízí ve svých službách dopravu do sídla stavebnin.  

Cena za dopravu je stanovená externím přepravcem. Společnost zákazníkovi nabídne 

tuto službu a cenu za ni a je pouze na něm, jak se rozhodne. Zda přijme dopravu od externího 

přepravce společnosti nebo si ji zajistí sám vlastní dopravou. V ceně dopravy je zahrnuto i 

mýtné na vybrané silnice a pozemní komunikace, které je platné od roku 2008 na území 

České republiky a od roku 2010 i na území Slovenské republiky.   

Při opakovaném odběru výrobku poskytuje společnost slevu z ceny výrobku na m2 

ceníkové ceny. Tato sleva je stanovena na základě dohodnutých obchodních podmínek mezi 

stranami a je specifikovaná v rámcové smlouvě s odběratelem.  

Analýza se provádí pro celý kamión, který bude dopraven do pěti předem vybraných 

míst v daném pásmu po celé České a Slovenské republice. Tato jednotlivá místa jsou vybrána 

na základě rozdělení České a Slovenské republiky do jednotlivých pásem podle vzdálenosti 

od sídla společnosti.  

Česká republika je rozdělena do čtyř pásem: 

1. pásmo do 100km,  

2. pásmo 100-200km,  

3. pásmo 200-300km,  

4. pásmo 300 a více km od sídla společnosti. 
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Slovenská republika je rozdělena na tři pásma: 

1.  pásmo do 100km 

2. pásmo 100-200km  

3. pásmo 200 a více km od sídla společnosti.  

 

V příloze č. 10 a 11 přikládám mapu rozdělení České a Slovenské republiky do 

jednotlivých pásem.  

Cílem této části je vypočítat konečnou cenu dlažby pro zákazníka v různých místech 

České a Slovenské republiky po poskytnuté slevě a přičtení dopravních nákladů.  

 

4.2.1 Vliv DN na výpočet konečné ceny výrobku v jednotlivých pásmech 

ČR 

 
Na území České republiky bylo vybráno celkem 20 měst nacházejících se v různé 

vzdálenosti od sídla společnosti. Tato města byla, následně zařazena do jednotlivých 

dopravních pásem dle rozdělení uvedeného v kapitole 4.2.   

V každém jednotlivém pásmu byla vypočtena cena výrobku za 1m2 včetně dopravy a 

poskytnuté slevy do konkrétních měst. Poté se vypočetla průměrná cena výrobku FCO za m2 

v jednotlivých pásmech.  

Pro výpočet této ceny jsou stanoveny následující údaje:  

• dodávka zboží je stanovena na celý kamión, 

• na kamión se vejde 25 EURO palet, 

• hmotnost palety je 960kg,  

• na 1 EUR paletu se uloží 156 dlaždic = celkem 3900 dlaždic na celý kamión, 

• na 1 EUR paletu připadá 14,0 m2 = 351m2 pro celý kamión.  

 

Společnost prodává celou řadu svých výrobků, jedná se např. o teracovou drť , říční 

oblázky aj., ale hlavním sortimentem je teracová dlažba Tereza v různých provedeních, která 

tvoří největší příjmy společnosti.  

Pro účely této analýzy jsem zvolila typ dlažby Tereza v provedení T – A 215, u které 

budu zjišť ovat vliv dopravních nákladů na konečnou cenu výrobku pro zákazníka.  

Cena této dlažby je 274,- Kč/m2 bez DPH a dopravy. U této analýzy předpokládáme 

slevu z celkové ceny výrobku ve výši 10%.   
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Stanovení ceny a výpočet podílu DN na m2 dlažby v pásmu do 100km 

 
V dopravním pásmu do 100km byly vybrány následující města: Hodonín, Lanškroun, 

Olomouc, Ostrava, Zlín. Tato města byla vybrána tak, aby pokryla různé světové strany 

v tomto pásmu od sídla společnosti. V každém městě má dodavatel odběratele svého zboží, 

proto pro celkové porovnání ceny výrobku na m2, byla vypočítána průměrná cena výrobku 

v tomto pásmu.  

 

Graf 2. Ceny dlažby na m2 v pásmu do 100km od sídla společnosti 

 

Zdroj: autor 

Z grafu je vidět, že cena výrobku po poskytnutí 10% slevy je v tomto pásmu různá 

podle umístění místa odběratele. Vidíme zde, že cena se pohybuje na nižší úrovni oproti ceně, 

která je stanovena v ceníku společnosti. Sleva na množstevní odběr, kterou společnost 

poskytuje svým odběratelů výrazně, ovlivňuje tuto cenu.  

Dopravní náklady na dodání tohoto zboží na m2 se pohybují v průměru kolem  

12,- Kč/m2 viz tabulka č. 5 v příloze č. 12.   

Nejnižší dopravní náklady, které byly stanoveny na dopravu, připadají na města 

Olomouc a Ostravu, které se nacházejí v blízkém okolí společnosti.  

Cena, kterou musí odběratelé v průměru zaplatit za m2 dlažby v tomto pásmu, je  

259,- Kč/m2.  

Průměrné dopravní náklady připadající na dopravu jedné palety jsou 167,- Kč/paletu 

v tomto dopravním pásmu, paleta každého výrobku má hmotnost 1t. Tato cena může být dále 

využita i pro přepravu jiného zboží na paletě, jako je teracová drť , nebo říční oblázky aj.  
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Pokud si odběratel objedná např. paletu teracové drtě, tak již z vypočítaných údajů můžeme 

říct, kolik budou stát dopravní náklady na tuto paletu. Z toho můžeme následně vypočítat 

cenu dopravy za celý kamión teracová drtě. 

 

Stanovení ceny a výpočet podílu DN na m2 dlažby v pásmu 100- 200km  

 
V tomto dopravním pásmu byla vybrána tato následující města: Kolín, Náchod, 

Pardubice, Trutnov, Znojmo.  

Tato města jsou různě vzdálená od sebe i od sídla společnosti, proto náklady na 

dopravy budou představovat různou položku v ceně výrobku za m2.  

 

Graf 3.  Ceny dlažby na m2 v pásmu 100 – 200km od sídla společnosti  

 

Zdroj: autor  

Na tomto grafu vidíme, jak jednotlivé dopravní náklady ovlivňují konečnou cenu pro 

odběratele. Cena výrobku v tomto pásmu se pohybuje od 263,- Kč do 267,- Kč/m2 po 

poskytnuté 10% slevě a připočtení dopravních nákladů do stanovených míst. Průměrná cena 

dopravy v tomto pásmu je 18,92 Kč/m2.  

Dopravní náklady jsou odlišné na m2 a na paletu. Průměrná cena dopravy 1 palety je v 

 tomto pásmu 265,60 Kč/paleta.  

Podrobnější informace o výpočtech jednotlivých položek se nachází v tabulce č. 6 

v příloze č.13.  
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Stanovení ceny a výpočet podílu DN na m2 dlažby v pásmu 200-300km 

 
Do tohoto dopravního pásma bylo vybráno pět měst vzdálených od sídla společnosti 

od 200 do 300km, těmito městy jsou: České Budějovice, Liberec, Mladá Boleslav, Praha, 

Příbram. Tato města se nacházejí na území jižních a středních Čech, proto jsou náklady na 

dopravu větší oproti jinému pásmu. 

 

Graf 4. Ceny dlažby na m2 v pásmu 200 – 300km od sídla společnosti 

 

 

Zdroj: autor  

Z grafu můžeme vyčíst, že konečná cena výrobku dopravovaného na místo se 

pohybuje v rozmezí od 270,- do 279,- Kč/m2.  Průměrné dopravní náklady jsou 27,69 Kč/m2 a 

388,80 Kč/paletu. Průměrná cena výrobku je 274 Kč/m2, což odpovídá ceně, která je 

v cenících dodavatele bez DPH, jenže v této částce je již obsažena sleva 10% i dopravní 

náklady do místa stavebnin.  

V  příloze č. 14 je přiložena tabulka č. 7 s výpočty dopravních nákladů na jednotlivá 

města v tomto dopravním pásmu, kde můžeme vidět, jak se jednotlivé dopravní náklady se 

vzdáleností od sídla společnosti zvyšují.  
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Stanovení ceny a výpočet podílu DN na m2 dlažby v pásmu nad 300km  

 

V tomto dopravním pásmu byla vybrána města Chomutov, Karlovy Vary, Plzeň, 

Sušice a Teplice. Dopravní náklady jsou zde pro společnost nejvyšší, a to z toho důvodu, že se 

tato města nacházejí od sídla společnosti nejdále. 

 

Graf 5. Ceny dlažby za m2 v pásmu nad 300km od sídla společnosti 
 

Zdroj: autor 

Zde je vidět, že nejvyšší cena výrobku je v Karlových Varech, a to 283,- Kč/m2.  

Průměrná cena výrobku v tomto pásmu je 280,- Kč/m2.  

Průměrné dopravní náklady jsou 33,33- Kč/m2 a 468,- Kč/paletu.  

Podrobnější údaje s výpočty jsou uvedeny v tabulce č. 8 v příloze č. 15.  

 

4.2.2 Vliv DN na výpočet konečné ceny výrobku v jednotlivých pásmech 

SR  

 
Na území Slovenské republiky bylo vybráno 15 měst, ve kterých se nachází 

stavebniny, do nichž společnost dodává své výrobky. Rozdíl v počtu měst oproti České 

republice, spočívá v tom, že Slovenskou republiku jsme rozdělili pouze na tři pásma.  

Stejně jako na území České republiky jsou stanoveny základní charakteristiky pro 

výpočet konečné ceny. Dodávka se počítá na jeden kamión. Do stavebnin je oproti České 
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republice dováženo jen 24 EUR palet, z důvodu nižší povolené zátěže vozidla.  Na jeden 

kamión připadá 336,96m2.  

Pro analýzu jsem použila stejně jako v České republice vzor dlaždice T-A 215, jejíž 

cena je v ceníku dodavatele 274,- Kč/ m2. Tato cena je bez DPH a dopravy. 

Sleva, se kterou budeme provádět analýzu, je stejná jako na území České republiky, a 

to 10% z ceníku výrobce. (ceník výrobce viz příloha č. 16). 

 

Stanovení ceny a výpočet podílu DN na m2 dlažby v pásmu do 100km 

 

V tomto dopravním pásmu na území Slovenské republiky bylo vybráno pět měst, a to 

Čadca, Martin, Myjava, Trenčín a Žilina.  

Tato města byla vybrána tak, aby pokryla plochu tohoto dopravního pásma.  Každé 

město je jinak vzdálené, tudíž dopravní náklady budou představovat jinou částku na m2. 

 

Graf 6. Ceny dlažby za m2 v pásmu do 100 km od sídla společnosti 
 

Zdroj: autor 

Z grafu vidíme, jak se pohybuje cena výrobku v konkrétním městě v tomto pásmu, kdy 

nejnižší cena je pro stavebniny v Čadci a nejvyšší cena je pro stavebniny v Trenčíně.  

Cena dlažby ve stavebninách nacházejících se v tomto dopravním pásmu se pohybuje 

v rozmezí od 261,4 do 265,- Kč/ m2. Dopravné jedné palety je 208,30 – 258,30 Kč/ paleta.  

Průměrná cena dopravních nákladů v tomto pásmu je 16,- Kč/m2 a 225,- Kč/ paleta.  

Podíl dopravních nákladů na ceně výrobku pro stavebniny po poskytnuté slevě se 

pohybuje v průměru kolem 6% z průměrné ceny výrobku, což je 263,- Kč/m2.   
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Údaje o dopravních nákladech pro jednotlivá města jsou přiložena v tabulce č. 9 v 

příloze č. 17. 

 

Stanovení ceny a výpočet podílu DN na m2 dlažby v pásmu 100  - 200km  

 
Města vybrána do tohoto dopravního pásma jsou: Poprad, Nitra, Malacky, Bratislava a 

Banská Bystrica. Města pokrývají plochu v pásmu od 100 – 200km, tudíž dopravní náklady 

budou větší oproti předchozímu pásmu.  

 

Graf 7. Ceny dlažby za m2 v pásmu 100-200km od sídla společnosti  

Zdroj: autor  

V grafu je vidět, že průměrná cena výrobku je ve stavebninách v tomto dopravním 

pásmu 269,81 Kč/m2. 

Průměrný podíl dopravních nákladů na ceně výrobku v konkrétním městě je po 

poskytnuté ceně 8,6 %. 

Informace o jednotlivých výpočtech týkající se tohoto pásma jsou přiloženy v tabulce 

č. 10 přílohy č. 18.  

 

Stanovení ceny a výpočet podílu DN na m2 dlažby v pásmu nad 200km  

 
V tomto pásmu byla vybrána města vzdálená více jak 200km od sídla společnosti, těmito 

městy jsou Bardějov, Košice, Michalovice, Prešov a Rimavská Sobota. 
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Graf 8. Ceny dlažby za m
2 

v pásmu nad 200km od sídla společnosti 

Zdroj: autor  

V grafu je patrné, že konečná cena pro zákazníka je vyšší oproti ceně uvedené 

v ceníku dodavatele, kdy vzdálenost stavebnin od společnosti představuje vyšší dopravní 

náklady.  

Průměrná cena výrobku v tomto pásmu je 295,33 Kč/ m2. 

Průměrný podíl dopravních nákladů na ceně výrobku představuje v tomto pásmu 

11,51%.   

Průměrné dopravní náklady připadající v tomto dopravním pásmu na paletu jsou  

475,- Kč/paleta a 33,83 Kč/m2.  

Podrobnější údaje o výpočtech jsou přiloženy v tabulce č. 11 v příloze č. 19.  

 

Zhodnocení ceny DN na m2 v závislosti na dopravní vzdálenosti 

 

Cena dopravních nákladů na m2 roste se zvyšující vzdáleností stavebnin od sídla 

závodu jak na území České republiky, tak na území Slovenské republiky.  Konečná cena 

výrobku je těmito dopravními náklady ovlivněna. 
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Graf 9. Zhodnocení ceny dopravy dlažby na dopravní vzdálenosti (jednotlivá 

pásma) v ČR  

 

Zdroj: autor 

Vstupní údaje grafu jsou přiloženy v tabulce č. 12 přílohy č. 20.  

Vysvětlivky ke grafu: 

• Průměrná cena výrobku – představuje průměrnou cenu výrobku po poskytnuté 

slevě a připočtení dopravních nákladů v jednotlivých dopravních pásmech.  

• Podíl DN – představují v peněžním vyjádření podíl DN z průměrné ceny 

dlažby v jednotlivých pásmech. 

 

Na tomto grafu je vidět, jak dopravní vzdálenost ovlivňuje konečnou cenu výrobku 

pro zákazníka. Čím větší vzdálenost, tím vyšší dopravní náklady jsou vynaloženy. Největší 

dopravní náklady jsou do míst vzdálených 300 a více km od místa závodu, kde je průměrná 

cena dopravy 33,33 Kč/m2, což je 11,9 % z průměrné ceny dlažby po poskytnuté slevě a 

připočtení DN v tomto pásmu u zákazníka. Naopak nejmenší DN jsou v blízkosti podniku, a 

to do 100km, kde jsou 11,92 Kč/m2, což je 4,55 % z průměrné ceny dlažby po poskytnuté 

slevě a připočtení dopravních nákladů.   

Cena dopravy na území České republiky se pohybuje v rozmezí od 11,92 Kč do   

33,33 Kč/m2  podle jednotlivých dopravních pásem. 
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Graf 10. Zhodnocení ceny dopravy dlažby na dopravní vzdálenosti (jednotlivá 

pásma) v SR  

 

Zdroj: autor  

Vstupní údaje grafu jsou uvedeny v tabulce č. 13 přílohy č. 21.  

Vysvětlivky ke grafu: 

• Průměrná cena výrobku – představuje průměrnou cenu výrobku po poskytnuté 

slevě a připočtení dopravních nákladů v jednotlivých dopravních pásmech.  

• Podíl DN – představují v peněžním vyjádření podíl DN z průměrné ceny 

dlažby v jednotlivých pásmech 

 

Na tomto grafu je patrné, že zvyšující se dopravní vzdálenost ovlivňuje výši 

dopravného na m2 ve stejné míře jako na území České republiky.  Nejmenší dopravní náklady 

jsou do vzdálenosti 100 km od sídla společnosti a to 16,02 Kč/m 2 a představují 6,10 % 

z celkové ceny výrobku v tomto pásmu. Naopak největší DN jsou od 200 km od sídla 

společnosti, a ty jsou 33,83 Kč/m2 a v procentuálním vyjádření představují 11,51 % z celkové 

ceny výrobku v daném pásmu.  

Z této analýzy je patrné, že výrobek je těžko manipulovatelný a vyžaduje specifickou 

přepravu, proto se prostřednictvím této přepravy zvyšuje cena u konečného zákazníka. Pro 

společnost je vhodné, aby se blíže zabývala těmito dopravními náklady.   
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4.3 Výpočet vlivu DN na vytíženost kamionu a cenu konečného výrobku 

 

Při této analýze se vycházelo z údajů vypočtených v předchozí kapitole, kde jednotlivá 

místa odběratelů jsou rozdělena do jednotlivých dopravních pásem.  

Analýzu jsem prováděla pro jedno konkrétní dopravní pásmo na území České a 

Slovenské republiky. Ve kterém jsem následně propočítala dopravní náklady na m2 a na 

paletu při 100, 80, 60 a 40% vytíženosti kamionu.  

 

Vliv vytíženosti kamionu na cenu výrobku na území České republiky 

 
Pro Českou republiku jsem vybrala 3. dopravní pásmo, které zahrnuje města vzdálená 

od společnosti 200 – 300km. 

Výpočet se provádí pro celkové vytížení kamionu, což je 25 palet na území České 

republiky. Následně jsem propočítala dopravní náklady při 80,60 a 40 % vytíženosti kamionu, 

což představuje naložení kamionu 20, 15 a 10 paletami.   

 

Graf 11. Cena dopravy za m2 v pásmu 200 – 300km od sídla společnosti při různém 
vytížení kamionu 

 

Zdroj: autor  

V tomto grafu je vidět, jak vytíženost kamionu ovlivňuje cenu výrobku v místě 

dodávky. 

Při plné vytíženosti kamionu jsou průměrné dopravní náklady  33,33 Kč/m2 a 

průměrná cena výrobku je 279,93 Kč/m2. 
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U 80 % vytíženosti kamionu jsou průměrné dopravní náklady 41,67 Kč/m2 a průměrná 

cena výrobku je 288,27 Kč/m2. 

Průměrné dopravní náklady u 60 % vytíženosti kamionu jsou 55,56 Kč/m2 a průměrná 

cena je 302,16 Kč/m2. 

Průměrná cena výrobku u 40% vytíženosti kamionu je 329,93 Kč/m2  a průměrné 

dopravní náklady jsou 83,33 Kč/m2.  

Průměrné dopravní náklady v tomto dopravním pásmu se v průměru zvyšují o 6,08% 

na každé snížení o 20%.  

Bližší výpočty jsou uvedeny v tabulce č. 14 v příloze č. 22. 

V této části jsem provedla i analýzu dopravních nákladů na paletu, kde je názorně 

vidět, jak dopravní náklady při jednotlivých vytížeností vozidla ovlivňují cenu výrobku za 1 

paletu do tohoto dopravního pásma. 

 

Graf 12. Stanovení průměrných dopravních nákladů v pásmu 200-300 km na 1 paletu 
při různém vytížení vozidla 

 

Zdroj: autor  

Na tomto grafu vidíme, že vytíženost vozidla silně ovlivňuje dopravní náklady na 

jednu paletu.  

Tuto cenu můžeme využít při přepravě jiného zboží, které společnost nabízí, jako je 

např. teracová drť  nebo oblázky apod.  

V tomto případě dochází k lepšímu přehledu o ceně výrobku s dopravou. Pokud si 

odběratel objedná jiné zboží než teracovou dlažbu a nevyužije ložnou plochu celého kamionu,  

vytížení kamionu klesne o 20% a náklady na přepravu 1 palety vzrostou o 25%. 



55 
 

Čím nižší je vytíženost vozidla, tím vyšší jsou dopravní náklady, které vznikají 

odběrateli při odběru malého množství zboží. 

Největší průměrné náklady vznikají při naložení kamionu jen 10 paletami, kdy je 

průměrná cena za dopravu 1 170 Kč/ paletu, zatímco při plném vytížení vozidla jsou dopravní 

náklady nejnižší a to 468 Kč/paleta.  

Bližší výpočty jsou přiloženy v tabulce č. 15 přílohy č. 23. 

 

Vliv vytíženosti kamionu na cenu výrobku na území SR 

 

V tomto příkladu vycházím ze stejných údajů jako na území České republiky, kde si 

volím jedno dopravní pásmo, na kterém provádím analýzu dopravních nákladu při  100, 

80, 60 a 40 % vytíženosti vozidla. Zde musím brát v úvahu, že plně vytížené auto převáží 24 

EUR palet oproti České republice, kde je povoleno 25 EUR palet.  

Na území Slovenské republiky jsem si vybrala 1. dopravní pásmo, které obsahuje 

místa vzdálená od společnosti do 100km.  

 

Graf 13. Cena dopravy za m2 v pásmu do 100km od sídla společnosti při různém vytížení 

kamionu 

 

Zdroj: autor 

 Na tomto grafu vidíme, že průměrná cena konečného výrobku pro odběratele se liší 

podle vytíženosti vozidla.  

Pokud je vytíženost 80%, tak průměrná cena výrobku je 265,83 Kč/m2 a průměrné 

náklady na dopravu jsou 19,23 Kč/m2 . 
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U 40% vytíženosti vozidla jsou průměrné dopravní náklady 38,46 Kč/m2  a průměrná 

cena je 285,06 Kč/m2.  

Průměrná cena je v tomto příkladě počítána po poskytnuté slevě 10% z ceníku 

společnosti na dodávanou dlažbu na m2 a připočtením průměrných nákladů na dopravu do 

místa odběratele.  

Průměrná cena konečného výrobku je ovlivněna vzdáleností od sídla výrobního 

závodu a také vytížeností vozidla. Čím je vozidlo méně vytížené, tím stoupají náklady na 

dopravu a zvyšuje se tak konečná cena.  

Podrobnější výpočty k tomuto tématu jsou přiloženy v tabulce č. 16 v příloze č. 24. 

Na území Slovenské republiky stejně jako České republiky jsou počítány dopravní 

náklady na jednu paletu, a to z toho důvodu, aby měla společnost přehled, kolik bude stát 

přeprava jedné palety do konkrétního dopravního pásma pro přepravu jiného podnikového 

sortimentu.  

 

Graf 14. Stanovení průměrných dopravních nákladů v pásmu do 100km na 1 

paletu při různém vytížení vozidla 

 

Zdroj: autor 

Tento graf nám ukazuje, jak se mění cena přepravy za jednu paletu v rámci tohoto 

dopravního pásma při 100, 80,60 a 40 % vytíženosti vozidla. Bližší informace vstupních 

údajů grafu jsou uvedeny v tabulce č. 17 přílohy č. 25. 

Nejnižší hodnota dopravních nákladů připadá na 100% vytíženost vozidla, kdy je 

průměrná cena dopravy 225,- Kč/paleta.  
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Se snižující se vytížeností rostou průměrné dopravní náklady, proto jsou tyto náklady 

nejvyšší u 40 % vytíženosti a představují částku 540 Kč/paleta. 

U této analýzy je patrné, že cena výrobku u konečného zákazníka roste, protože se 

jedná o přepravu těžkého materiálu.  

Doprava je důležitou součástí ceny, proto by se ji měla společnost více zabývat a co 

nejlépe ji také využít. 

 

4.4 Návrhy a doporučení  

 

Společnost stanovuje dvě ceny pro odběratele. Jedná se o nákladovou cenu a konečnou 

cenu.  

 Nákladová cena se počítá na stavby pro odběratele, kterými jsou obchodní řetězce sítě 

Tesco. Společnost se pravidelně zúčastňuje obchodních jednání a výběrových řízení na 

dodávání výrobku na stavby nových prodejen sítě Tesco.  

Tato cena je stanovena jednotně pro celé území České republiky, Slovenské republiky 

a Maďarska.  

Cena dlažby na území České republiky je 221,- Kč/m2, na území Slovenské republiky 

229,- Kč/m2 a na území Maďarské republiky 277,- Kč/m2. Jedná se o FCO cenu, která 

zahrnuje podle dodací položky INCOTERMS 2000 dopravu a další náklady s ní spojené. Tyto 

náklady jsou přeneseny na společnost a zahrnuty v ceně dodávané dlažby na m2. Proto místa 

realizace jednotlivých staveb nových prodejen sítě Tesco velice ovlivňují výši dopravních 

nákladů, které představují zvýšení nákladů společnosti. Pokud se stavba nachází v blízkosti 

společnosti do 100km, tak náklady představují nižší nákladovou položku, než když se nachází 

ve vzdálenosti nad 300km, kde jsou dopravní náklady vyšší.  

Analýza byla prováděná na území České republiky za dvě období, a to rok 2008 a 

2009, kdy cena výrobku zůstala stejná, ale dopravní náklady se lišily podle místa dodání.  

Možností, jak snížit náklady společnosti, je navýšení ceny dlažby za m2, to ale v rámci 

konkurenčního boje bude velice obtížné, protože společnost se bude snažit udržet si co 

nejvíce odběratelů a uspět ve výběrovém řízení.  

Náklady na dopravu se zvyšují se vzdáleností stavby od výrobního závodu, proto byly 

náklady na stavby realizované na území Maďarské republiky v roce 2008 a 2009 ty nejvyšší.  

  Druhá cena, která se určuje, je cena pro konečného zákazníka. Cena výrobku je bez 

dopravy a DPH, proto se doprava stává nákladovou položkou pro konečného odběratele a ne 

pro výrobce. 
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Cena výrobku za m2 se řídí ceníkem společnosti pro jednotlivé typy dlažby.    

Cena výrobku u konečného zákazníka se liší podle vzdálenosti a vytíženosti vozidla, 

proto je dobré využívat plnou vytíženost, kde jsou náklady nižší. Cenu zde také ovlivňuje 

poskytnutá sleva od společnosti, která umožňuje to, že cena není tak vysoká. Cena se při 

připočtení dopravních nákladů a odečtení poskytnuté slevy přibližně rovná ceně nabízené v 

ceníku společnosti.  

Na základě provedených analýz vyplynulo, že společnost se musí zabývat dopravními 

náklady ve stejné míře jako jinými náklady. Z provedených výpočtů jsem zjistila, že konečná 

cena výrobku pro zákazníka v případě dodávaní zboží na území České a Slovenské republiky 

pro rok 2010 bude přibližně stejná v rozdělení na jednotlivá dopravní pásma, protože cena 

dopravy se pohybuje v tomto roce na stejné úrovni podle km vzdálenosti.  

Cíle této analýzy může společnost využít v rámci konkurenčního boje tvorby cen a 

možnosti snadnějšího prosazení se na trhu. 

Výsledky této analýzy slouží nejen pro prodej teracové dlažby, ale i pro jiný druh 

výrobku. Všechny výrobky společnosti jsou prodávány na paletách o hmotnosti 1000kg.     

Společnost exportuje své výrobky i do zahraničí, proto by bylo dobré, aby se tato 

analýza provedla i pro ostatní státy jako je např. Německo a Holandsko, kde je možné 

nabídnout výhodnější podmínky odběratelům oproti současné logistice. 
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5. Závěr 

 

Dopravní logistika je důležitou součástí každodenního života, setkáváme se s ní každý 

den nejen ve výrobní sféře ale i v té osobní.  

Dopravní náklady představují důležitou položku v logistických nákladech a jejich výše 

ovlivňuje cenu výrobku pro konečného zákazníka.  

Volba vhodného typu dopravy představuje pro podnik konkurenční výhodu.  

V teoretické části jsem se věnovala definici obecné logistiky, jejím cílům, dále 

definování a nabídce dopravní logistiky. Zvláštní kapitolu jsem věnovala dopravě jako 

samotnému nástroji využívaného v logistice, jejímu členění a definování jednotlivých druhu a 

stanovení jednotlivých výhod a nevýhod konkrétního druhu dopravy.  Při vypracování této 

práce využívám poznatky ze silniční kamionové dopravy, proto je jedna kapitola věnována 

právě této dopravě. Předposlední kapitola je věnována manipulačním prostředkům, které jsou 

v této části podrobněji definované. Poslední kapitola teoretické části je věnována logistickým 

nákladům, jejich definování, stanovení pomocí kalkulačního vzorce a v neposlední řadě 

stanovení ceny dopravy a ukazatelů přepravy.  

V praktické části popisuji společnost, ve které jsem vypracovávala bakalářskou práci, 

zabývám se její historií, základními informacemi a sortimentem nabízených výrobků.  

Další kapitola je věnována analýze dopravních nákladů a zjištění ceny výrobku v místě 

stavby prodejen Tesco, tzn., jak tyto dopravní náklady ovlivňují cenu výrobků v místě 

konkrétní stavby.  

Tato analýza je vypracována z pohledu společnosti, kdy zjišť uji, jak vysoké náklady 

na dopravu jsou při realizaci dodávky zboží při stejné konečné ceně na celém území ČR, SR a 

Maďarska. Tyto náklady připadají na společnost, protože v ceně dlažby jsou zahrnuty 

dopravní náklady.  

V další kapitole analyzuji dopravní náklady z pohledu konečného zákazníka 

v jednotlivých pásmech na území České a Slovenské republiky. Tyto dvě země jsem si 

rozdělila na vzdálenostní pásmo od sídla společnosti, kde jsem následně v jednotlivých 

pásmech vypočítala průměrné dopravní náklady na m2 a paletu a také průměrnou cenu 

výrobku po poskytnuté slevě a připočtení dopravních nákladů. Při stanovení této ceny se 

vychází z toho, že dopravu si platí odběratel sám. 

V předposlední kapitole se věnuji analýze dopravních nákladů z pohledu vytíženosti 

kamionu, kde zjišť uji, jak 100, 80, 60 a 40 % vytíženost kamionu ovlivňuje výši dopravních 
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nákladů a konečnou cenu výrobku ve vybraném dopravním pásmu na území České a 

Slovenské republiky. Vypočítávám zde průměrné dopravní náklady a průměrnou cenu při 

jednotlivých vytíženostech vozidla.  

Poslední část je věnována návrhům a doporučením, kde zhodnocuji celkovou analýzu 

a navrhuji doporučení pro společnost, aby se více zabývala těmito náklady, protože jsou 

důležitou položkou jejích nákladů. Při vypracování této bakalářské práce byly splněny 

všechny stanovené cíle této práce. 
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