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1. Úvod 
 

Logistika je v dnešní době již nedílnou součástí efektivního fungování každého 

podniku. Tato vědní disciplína prošla za svou existenci mnoha změnami, od svého 

původního poslání jako pouhého doručení zboží z jednoho místa na druhé až po 

současnost, kdy se jedná o komplexní vědní disciplínu zahrnující kooperaci všech 

podnikových oddělení. Z tohoto důvodu je nutné logistice jako vědě věnovat náležitou 

pozornost v podniku jako například managementu, marketingu či financím, které se již 

zabydleli v podnikové terminologii.    

 

Pokud chce společnost být úspěšná při svém podnikání, bez rozboru logistické 

situace v podniku se již neobejde. Logistika a samotný logistický řetězec firmy jsou 

důležitým zdrojem dat pro další plánování, řízení a organizovaní veškerých činností 

uvnitř podniku. Jsou důležitým zdrojem ekonomických dat a jejich rozborem dochází 

k úspoře nákladů nejen v oblasti podnikové, resortní ale také na celospolečenské úrovni.  

 

Cílem bakalářské práce je analýza a rozbor současného stavu logistického řetězce 

ve vybraném podniku a identifikace úzkých míst, ve kterých dochází k neúčelným ztrátám 

času a financí a navrhnout opatření, jež povedou ke zvýšení rychlosti a efektivity v celém 

analyzovaném řetězci.   

 

První kapitola práce se zabývá teoreticko metodickou částí a popisem jednotlivých 

logistických pojmů a technologií. Druhá kapitola se skládá z praktické části, jejíž součástí 

je charakteristika společnosti a popis současného stavu logistického řetězce společně 

s výpočty možných variant řešení pro zefektivnění logistického řetězce. Třetí část je 

věnována návrhům a doporučením, které by měly zvýšit rychlost a snížit náklady 

logistického řetězce. 
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2. Teoreticko metodická část 
 

2.1 Úvod do logistiky 
Logistika se stala v posledním desetiletí běžně používaným pojmem podnikové 

praxe bez ohledu na podnikatelskou činnost ekonomických subjektů.  Jen velmi těžko se 

v současném globálním prostředí obejdou společnosti bez přesných informací o dopravě, 

mapování zásobovacích kanálů a toků zboží, jež jsou hlavními činnostmi logistiky.  

Logistika patří k mladým vědním disciplínám, kdy její počátky datujeme do 50. let 

minulého století. Původ slova logistika je odvozován od řeckého slova logistikon 

(důmysl, rozum) nebo logos, který v překladu znamená myšlenku, slovo nebo řeč. [7] 

Historické kořeny logistiky však sahají až do 9. století, kdy se její prvky poprvé 

objevují v armádě. Rok 1600 je pak dalším mezníkem při vývoji logistiky. V tomto roce 

se pojem logistika začal využívat v praktickém počítání s čísly. Nový rozkvět původního 

předmětu logistiky nastal až začátkem druhé světové války z důvodu vysokých požadavků 

na přepravu munice, bojové techniky, vojáků a také jídla. Byla potřeba tyto věci 

přepravovat ve velkém množství, rychle, bezpečně a levně. Z tohoto důvodu se stala 

logistika poprvé v historii respektovaným oborem. 

Veškeré poznatky z období druhé světové války se po jejím skončení plynule 

přesunuly do civilní výroby. V tomto období nastala velká změna, jež měla za následek 

postupný přechod z trhu výrobce, který byl omezený sortimentem výrobků na sklad, na 

trh zákazníka, který je charakteristický tím, že zákazník si začíná diktovat požadavky na 

dané výrobky a služby. [11] 

V současnosti je logistika jednou z nejdůležitějších částí v každém podniku.  

Ve velkých podnicích jsou zakládány úseky, které se věnují této rozsáhlé problematice.  

Manažeři jsou si vědomi toho, že správná strategie logistiky jim může přinést 

konkurenční výhodu a v neposlední řadě také vyšší zisky, tržby či podíl na trhu.  

 

2.1.1 Vymezení pojmu logistika 

Pojem logistika nelze jednoznačně vymezit. V literatuře se můžeme seznámit 

s řadou definic, které se liší především pohledem samotného autora k problematice, typem 

profese, zemí původu (anglosaské, evropské), ale také obdobím vzniku, neboť logistika 
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prochází turbulentními změnami globálního prostředí například ve formě spotřebitelských 

preferencí, způsobu zpracování informací a podobně. [7] 

 Jedna ze základních charakteristik logistiky říká, že se jedná o činnosti, které 

zabezpečují přemístění zboží z bodu A do bodu B a to za podmínek, aby daný výrobek 

byl ve správném čase na správném místě při minimálních nákladech. 

 

 Zcela komplexně vymezuje pojem „logistika“ následující definice: 

 

„Logistika je řízení materiálového, informačního i finančního toku s ohledem na 

včasné splnění požadavků finálního zákazníka a s ohledem na nutnou tvorbu zisku v celém 

toku materiálu. Při plnění potřeb finálního zákazníka napomáhá již při vývoji výrobku, 

výběru vhodného dodavatele, odpovídajícím způsobem řízení vlastní realizace potřeby 

zákazníka (při výrobě výrobku), vhodným přemístěním požadovaného výrobku 

k zákazníkovi a v neposlední řadě i zajištěním likvidace morálně i fyzicky zastaralého 

výrobku.“ Sixta, J.; Mačát, V. (2005, str. 25) 

 

2.1.2 Členění logistiky 

Logistiku lze stejně jako jiné vědní disciplíny členit na několik jednotlivých částí. 

Podle Sixty a Žižky (2009) jsou dvě nejběžnější hlediska, podle kterých je možné 

logistiku rozdělit: 

- Podle šíře zaměření na studium materiálových toků na: 

 - makrologistiku 

 - mikrologistiku 

- Podle hospodářsko-organizačního místa uplatnění na: 

 - logistiku výrobní (průmyslovou či podnikovou) 

 - logistiku obchodní 

 - logistiku dopravní aj. 

 

Základním prvkem je hospodářská logistika, která se člení na tři samostatné části. 

V podobě makrologistiky, mikrologistiky a samotný logistický podnik.  

 Makrologistika se zabývá logistickými řetězci, které jsou velmi důležité pro 

výrobu produktů.  Ze slova „makrologistika“ můžeme odvodit, že se nejedná o činnosti 

uvnitř podniku, ale spíše o aktivity za vnitřními hranicemi jednotlivých podniků. 
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 Naopak mikrologistika se zabývá logistickým systémem jedné určité organizace. 

Například se jedná o činnosti týkající se logistických řetězců průmyslového závodu nebo 

mezi závody v rámci samotného podniku. 

 Logistický podnik je charakteristický tím, že realizuje převážnou část logistických 

řetězců za hranicemi organizace. Jeho hlavním úkolem je realizovat propojení mezi 

dodavatelem a zákazníkem. [10] 

Obr. č. 2.1 Základní členění logistiky 

Zdroj: SIXTA, J. a MAČÁT V. (2005) 

 

Podnikovou logistiku dělíme na logistiku zásobování, vnitropodnikovou logistiku  

a logistiku distribuce. Všeobecným úkolem podnikové logistiky je usměrňování všech 

logistických procesů v zájmových oblastech podniku. Jedná se především o následující 

základní činnosti: 

• nakupování základního a pomocného materiálu, polotovarů a dílčích výrobků od 

subdodavatelů – logistika zásobování 

• podnikové řízení toku materiálu – vnitropodniková logistika 

• dodávání výrobků zákazníkům – logistika distribuce [10] 
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2.2 Logistický systém 
Logistický systém se používá jako nástroj pro systémový popis objektů, který je 

zaměřen na zkoumání existujících nebo na projektování budoucích logistických činností 

spojených s oběhovými procesy – jedná se tedy o všechny činnosti spojené 

s materiálovým a informačním tokem. Především máme na mysli činnosti, které souvisejí 

s přeměnou informací o potřebách zákazníka do podoby logistického cíle (jednoduše 

řečeno přeměna požadavku na tzv. logistický produkt). Do logistického systému patří také 

činnosti související s transformací hmotného nebo nehmotného produktu, jenž uspokojuje 

potřeby zákazníků v souladu s tímto cílem. [11]  

„Logistický systém představuje konfiguraci sociálních a technických prvků, jejichž 

vzájemnou součinností dochází k transformaci vstupů na výstupy, ať již jsou povahy 

materiální či nemateriální.“ Štůsek, J. (2007, str. 13) 

 

2.3 Cíle logistiky 
Stanovení logistických cílů podniku je prvním krokem v procesu logistického 

řízení. Podnik si především musí stanovit takové cíle, které jsou dosažitelné a vycházejí 

ze samotných  podnikových cílů. 

Stanovení cílů určitým způsobem předurčuje strategický směr, kterým se chce 

podnik vydat. Veškeré činnosti podniku by měly být ve vzájemném souladu a to tak, aby 

nedocházelo ke kolizím a zbytečným finančním výdajům. [8]  

Cíle podnikové logistiky můžeme členit na vnitřní a vnější nebo na složku 

ekonomickou a výkonovou – obr. č. 2.2. 

Vnější logistické cíle jsou zaměřeny na plnění přání zákazníků a požadavků trhu. 

Jejich hlavním smyslem je udržet nebo zvýšit objem prodeje a podílu na trhu. Jedná se 

zejména o krátké dodací lhůty, vysokou úplnost a spolehlivost dodávek a také  

o dostatečnou pružnost podniku. 

Vnitřní logistické cíle se orientují na dvě základní oblasti. První oblastí je 

snižování nákladů na dopravu, manipulaci a skladování, výrobu, zásoby a řízení. Druhá 

oblast představuje snižování objemu kapitálu vázaného v zásobách a v technických 

prostředcích logistického systému. [10] 
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Obr. č. 2. 2 Cíle logistiky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: SIXTA, J. a MAČÁT, V. (2005) 

 

Druhým možným způsobem vymezení logistických cílů, je rozdělení rámcového 

cíle na dvě složky a to složku výkonovou a ekonomickou. 

„Rámcovým cílem podnikové logistiky je zabezpečit uspokojování přání zákazníků 

na dodávky a služby na požadované úrovni, a to při minimalizaci celkových nákladů.“ 

Líbal, V.; Kubát, J. a kol. (1994, str. 13)  

Výkonovým cílem je zabezpečovat patřičnou úroveň služeb, to znamená, že 

připravuje potřebné materiály, polotovary, nakupované díly a podobně. Vše ve správném 

množství, druhu a jakosti, ve správném okamžiku a na správném místě. 

 

Hlavním požadavkem ekonomického cíle je splnění předpokladů, které byly 

stanoveny ve výkonové složce a to takovým způsobem, kdy náklady budou přiměřené  

a zároveň nenastane ohrožení likvidity podniku. [10] 

 

2.4 Vymezení pojmu logistický řetězec 
Logistický řetězec lze definovat jako určitý souhrn organizačních jednotek, 

agentur či institucí uvnitř nebo vně daného podniku, které vykonávají funkce podporující 
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marketing daného produktu. Tyto marketingové funkce jsou obsaženy v činnostech, jako 

je například nákup, prodej, skladování, třídění, přeprava, financování, přebírání tržního 

rizika a poskytování marketingových informací. [1] 

Obr. č. 2. 3 Logistický řetězec 
 

Zdroj: BAZALA, J. a kol. (2006) 

 

Každá organizační jednotka, agentura nebo instituce, která vykonává nejméně 

jednu marketingovou funkci, se stává článkem logistického řetězce, který má za cíl 

realizovat distribuční tok. 

Strukturu každého logistického řetězce určují logistické funkce neboli činnosti, 

které jednotlivé články vykonávají. Některé články logistického řetězce vykonávají pouze 

jednu funkci, například dopravce, jehož úkolem je přeprava zboží. V logistickém řetězci 

existují články, které vykonávají více než jednu funkci. Jako příklad bychom mohli uvést 

nezávislé poskytovatelé logistických služeb nebo velkoobchodní (maloobchodní) firmy.  

           Struktura daného řetězce silně ovlivňuje míru kontroly nad jednotlivými články 

řetězce a výkonností jednotlivých funkcí, například rychlost dodávky zboží odběrateli 

nebo rychlost komunikace mezi jednotlivými články řetězce. [1] 

Důležitým krokem v oblasti logistických řetězců je volba strategie. Podnik může 

volit z přímého nebo nepřímého logistického řetězce, kdy každý z nich přináší uživateli 

výhody i různé formy úskalí.    
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U přímého typu řetězce má podnik nejvyšší kontrolu nad jeho výkonností, ovšem 

náklady na distribuci jsou v tomto případě mnohem vyšší než u nepřímého řetězce. Pokud 

ovšem podnik chce využít této strategie, musí realizovat velké objemy prodeje nebo musí 

podnik zaujímat pozici s vysokou koncentrací na trhu.   

U nepřímého řetězce podnik přenáší část nákladů a také riziko na externí instituce. 

Příkladem účastníků v nepřímém řetězci mohou být například dopravci, veřejná skladiště 

a podobně. Využitím těchto institucí sice dochází k výše uvedené diverzifikaci rizika, ale 

také má za následek menší tržby pro daný podnik. 

 

2.4.1 Důvody vzniku logistických řetězců 

Hlavními důvody pro vznik logistických řetězců jsou především: 

 

• prostředníci, kteří jsou zapojeni do procesu směny a jsou schopni zvýšit výkonnost 

distribučního řetězce formou přidané hodnoty času, místa a vlastnictví 

• prostředníci vyrovnávají nesoulad sortimentu výrobce a to takovým způsobem, že 

provádějí třídění a sdružování zboží podle požadavků trhu 

• obchodní firmy, které mají k dispozici takové struktury, kde dochází k rutinním 

transakcím 

• logistický distribuční řetězec, který dokáže usnadnit spotřebitelům jejich orientaci 

na trhu a s tím související snadnější vyhledání zboží. [1] 

 

Jednou z hlavních součástí logistického řetězce jsou také prostředníci. Jejich cílem 

je zefektivnit celý obchodní proces – snižují počet nutných tržních kontraktů. Význam 

prostředníka je tím větší, čím vyšší je počet specializovaných produktů. 

Prostředníci jsou zdrojem užitné hodnoty místa, vlastnictví a času. Přínos 

vlastnictví vzniká na základě procesu směny a to jako výsledek funkce nákupu a prodeje. 

Tím, že prostředníci udržují dostatečné množství zásob zboží, které je k dispozici 

zákazníkům v okamžiku jejich potřeby, vzniká časový přínos. Jelikož prostředníci 

dopravují zboží přímo na trh, dochází ke splnění místa přínosu. Činností prostředníků je 

snaha odstranit známý problém. Jedná se především o situaci, kdy prodejce nabízí 

sortiment zboží a služeb a zákazníkovi požadavky na zboží a služby se odlišují od těch, co 

nabízí prodejce. 
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Na níže uvedeném obrázku č. 2.4, vidíme situaci, kdy 8 zákazníků nakupuje u tří 

různých dodavatelů. Za předpokladu, že by každý z dodavatelů musel obsloužit nebo 

nabídnout svůj výrobek každému z 8 zákazníků samostatně, jednalo by se o 24 tržních 

kontraktů.  

V druhém případě, kdy dodavatelé využili pro dodávky zboží prostředníka, snížil 

se počet nutných operací na 11. Tímto krokem došlo k velké úspoře činností a s tím 

související úspoře času a finančních prostředků. 

Cílem příkladu je snaha vysvětlit, jak výrobce, který prodává zákazníkům zboží 

s relativně nízkým odběrem, může dosáhnout pomocí prostředníků podstatného snížení 

nákladů na prodej a logistiku. [1] 

 

Obr. č. 2.4 Snížení počtu tržních kontraktů mezi dodavatelem a zákazníky pomocí 

prostředníka 

 

Zdroj: BAZALA, J. a kol. (2006) 
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2.4.2. Účastníci logistického řetězce 

V rámci řízení logistického řetězce můžeme vymezit následující účastníky: 

 

1. Provozovatelé logistického řetězce neboli klíčoví hráči – integrují logistické 

procesy zúčastněných partnerů. Mezi tyto provozovatele patří především střední  

a velké firmy, jako jsou například podniky z automobilového průmyslu, obchodní 

podniky. Ve většině případů se jedná o obchodování typu Business-to-Business. 

2. Hlavní partneři (hlavní hráči) – představují takové podniky, respektive provozy, 

které realizují dílčí logistické procesy. Mezi tyto hráče se řadí dodavatelé, 

dopravci, zpracovatelé a poskytovatelé logistických služeb. 

3. Koneční zákazníci – tito poslední účastníci představují konečné příjemce 

logistického produktu. Se změnou trendů na trzích se aktivně zapojují do návrhů 

logistických řetězců a mohou také vybírat i samotné dodavatele požadovaných 

výrobků. [11] 

4. Prostředníci – jedná se o zvláštní účastníky logistického řetězce. Tito 

spoluúčastníci logistického řetězce vystupují mezi hlavními partnery a konečnými 

zákazníky a snaží se vytvořit spokojenost na obou stranách a daný obchod co 

nejvíce zefektivnit. 

 

2.4.3. Typy logistických řetězců 

V literatuře se nejčastěji setkáváme s typologií řetězců na tradiční řetězec 

s přetržitými toky, řetězec s kontinuálním tokem a logistický řetězec se synchronním 

tokem.  

 

1. Tradiční logistický řetězec s přetržitými toky. 

Jedná se o typ logistického řetězce, který je založen na předpovědi prodeje  

a následného uzavírání kontraktů s dodavateli a to na základě vyhodnocení současných 

prodejů. Ve většině případů se jedná o velké dodávky a to z toho důvodu, aby se mohlo 

využít množstevních slev a úspor při přepravě velkokapacitními dopravními prostředky. 

Velmi důležitou roli zde hraje centrální sklad, který se snaží plnit vysokou flexibilitu při 

uspokojování požadavků zákazníků.  

Toky materiálu fungují na základě principu „push“, který funguje tak, že dodavatel  

 odesílá dávku v čase a množství vyhovujícím jeho potřebám. Je nutné si u tohoto typu 
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také uvědomit, že činnosti jednotlivých článků nejsou navzájem sladěny a také, že toky 

informací jsou před každým předáním dalšímu článku logistického řetězce vždy 

přerušovány. Právě z tohoto důvodu vznikají nadměrné zásoby a dochází k již zmíněnému 

přerušování toku prakticky ve všech článcích řetězce. Bohužel až 95 % času je 

promarněno neúčelným skladováním a prostoji a to nejen technologickými, ale také 

prostoji v případě čekání na informace. [11] 

 

2. Logistický řetězec s kontinuálními toky.  

 Tento typ logistického řetězce umožňuje určité zpružnění výroby i distribuce. 

Oproti předešlé variantě je zde používán způsob dodání materiálu na základě potřeb 

příjemce a je také uplatňován princip „pull“ na rozdíl od tradičního logistického řetězce 

s přetržitými toky, kde bývá uplatňován princip „push“. Podstatným rozdílem těchto 

přístupů je neexistence skladu surovin, proto je možné zavedení metody Just-in-time.  

Jednotlivé články logistického řetězce si navzájem plynule předávají menší dávky 

dodávek. Sklad hotových výrobků je omezen pouze na vyrovnávací sklad a rozhodujícím 

článkem z hlediska pružnosti dodávek je výroba. Jelikož všechny objednávky směřují 

přímo do výroby, jsou reakce na průběžné změny poptávky pružnější. [11] 

 

3. Logistický řetězec se synchronním tokem.  

 Tento řetězec je složen pouze z výroby, z kompletací, konsolidací, zákazníků  

a dodavatelů. Tok materiálu je v tomto řetězci zcela plynulý a vyvážený. Tato plynulost 

se projevuje tak, že na cestě mezi jednotlivými články řetězce se pohybuje vždy jen 

takové množství, které je v tu dobu požadováno a využito. Tento systém řetězce má však 

vysoké informační požadavky. Řídící článek celého řetězce požaduje veškeré informace 

od ostatních článků v řetězci a to v reálném čase. Důležitý je také odhad všech možných 

situací a vliv jednotlivých rozhodnutí na efektivnost celého logistického řetězce. [11] 

 

2.4.4 Vertikální a horizontální integrace 

Protože řešení pouze jednoho daného okruhu problémů v logistickém řetězci 

přináší pouze omezenou účinnost, je třeba při zavádění logistických principů dosáhnout 

celkové koordinace, optimalizace a synchronizace všech aktivit v rámci logistického 

řetězce se všemi souvisejícími klíčovými aktivitami. 
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 Podstatou vertikální dimenze integrace je propojení a sladění výroby s vývojem, 

tvorbou strategií a s marketingem.  Jedná se o propojení logistických funkcí od operativní 

úrovně až po strategickou a to v rámci celého logistického řetězce. 

 Z pohledu horizontální dimenze integrace logistických řetězců lze logistický 

řetězec považovat za integrované a synchronizované řízení dodavatelsko-odběratelských 

vztahů (jako jsou činnosti: řízení toku objednávek, kapacit, času), jehož cílem je dosažení 

pružnosti a vysoké kvality realizovaných procesů, které zajišťují vyšší hodnotu pro 

zákazníka. [11] 

 

2.5 Logistické technologie 
Existuje velké množství metod, které lze využít při přepravě zboží, které se liší 

především typem doručovacího prostředku, kvalitou, strategií doručování a v neposlední 

řadě také náročností na čas a finanční prostředky. Mezi základní metody využívané 

v praxi patří.  

 

2.5.1 Just in time (JIT) 

Jedná se o nejznámější logistickou metodu, kterou vynalezla a poprvé použila 

v roce 1926 ve svých závodech automobilka Toyota. [3] Největší rozmach metody 

přichází zhruba o 50 let později v Japonsku a v USA. V dnešní době je tato metoda 

natolik rozvinutá, že je používána po celém světě. [6] 

Smyslem této metody je v uspokojování poptávky po určitém materiálu ve výrobě 

nebo po určitém hotovém výrobku v části distribučního článku jeho dodáním tzv. „právě 

včas“. Pojem „právě včas“ znamená v přesně dohodnutých a dodržovaných termínech a to 

tak, jak je odběratelem nadefinováno. [3] 

Předmětem dodávky jsou pouze malá množství, která mají pokrýt požadavek 

pouze na pár dní (v určitých případech jen na pár hodin). Tato malá množství se snaží 

dodávat v co nejpozdějších termínech. Vzhledem k tomu, že se jedná o malé a časté 

dodávky, podniky si nemusejí vytvářet žádné pojistné zásoby.  

  

Metoda JIT je ideální používat v prostředí, kde: 

• vyskytují se minimální náklady na změny daných výstupů 

• poptávka na trhu je relativně stabilní 
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• odběratel má významné nebo dokonce dominantní postavení na trhu ve srovnání 

s dodavateli [2] 

 

Pro správné fungování metody Just in time musí být splněny následující podmínky: 

• přeprava potřebného materiálu musí být svěřena kvalitnímu dopravci, spolehlivosti 

a přesnosti se cení více než rychlosti přepravovaného materiálu 

• odběratel je dominující článek, kterému se musí dodavatel přizpůsobit, a to 

takovým způsobem, že svou činnost synchronizuje s jeho potřebami 

• vhodným způsobem rozložit místa výroby a spotřeby 

• náklady na dopravu musí být nižší, než jsou úspory z omezení nebo likvidace 

skladů 

• dopravní prostředky i infrastruktura musí zabezpečovat určitou úroveň 

spolehlivosti intervalů dodání zásilky 

• těsná a častá komunikace založená na vzájemné důvěře, která platí pro obě strany 

(odběratel a dodavatelé) [2] 

 

Základní filozofií metody JIT je vyrábět jen to, co je opravdu potřebné a to 

takovým způsobem, aby byla výroba efektivní. Společně s touto filozofií klade metoda 

důraz na 100% kvalitu výrobků a snahu o zamezení plýtvání prostředků, času, kapacit  

a dalších možných ztrát ve výrobě. 

  

Pozitivní efekty, které zavedená metoda Just in time přináší je například zvýšení 

produktivity, snížení výrobních zásob, zlepšení kvality, snížení nákupních cen, snížení 

celkových nákladů na materiál a podobně. 

 

2.5.2 Hub and Spoke (H&S) 

Metoda Hub and Spoke se řadí mezi nejvíce používanou technologii pro 

logistickou obsluhu území.  

Tato technologie je založena na sdružování a rozdružování menších zásilek 

v logistických centrech a to takovým způsobem, aby rozhodující přepravní vzdálenost, 

kterou rozumíme vzdálenost mezi výchozím a cílovým centrem či uzlem, překonaly 

pomocí pravidelných a rychlých dopravních systémů, například železniční dopravou. 

Takto lze eliminovat růst počtu podávaných zásilek při jejich zmenšující se průměrné 
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velikosti a zvyšujícího se počtu prodeje. Kapacitní dálková doprava je nejen 

hospodárnější, ale také ekologičtější oproti silniční dopravě, zatímco pružný svoz  

a rozvoz zásilek v atrakčních obvodech logistických center nebo dopravních uzlů má na 

starost silniční doprava. [2] 

 

Obr. č. 2.5 Logistická centra a přepravní uzly 

 

Zdroj: DRAHOTSKÝ, I. A ŘEZNÍČEK, B. (2003) 

 

Dle Drahotského a Řezníčka (2003) lze systém obsluhy území rozdělit na dva 

podsystémy: 

• Vnější systém, který ve většině případů zabezpečuje možnosti přepravy velkých 

zásilek. Tento podsystém je dostatečně kapacitní k tomu, aby dokázal přepravit 

veškeré množství zboží v ročních nebo týdenních špičkách. 

• Vnitřní systém, kterým se provádí obsluha vnitřního území přilehlého 

k logistickému centru, ve většině případů se jedná o dopravu silniční a vozidla, 

která odpovídají velikosti zásilek a stavu vnitřní dopravní sítě. 
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2.5.3 Z domu do domu 

Tento typ logistické technologie patří k nejstarším přepravním systémům. Jeho 

provedení může být realizováno jedním druhem dopravy (například silniční, železniční) 

nebo více druhy (kombinovaná doprava). Všechny služby související s přepravou zásilky 

od dodavatele až „ke dveřím“ zákazníka, tvoří princip této logistické technologie. [2] 

 Na území České republiky se pro přepravu z „domu do domu“ využívá nejčastěji 

silniční a železniční dopravy nebo její kombinace. Železniční doprava má výhodu 

vzhledem k silniční, že je více šetrná k životnímu prostředí, ale na druhou stranu má 

silniční doprava více rozvinutou infrastrukturu, kdy je schopna doručit zboží i do míst, 

kde se železniční doprava nedostane.   

 

2.5.4 Efficient consumer response (ECR) 

 Jedná se o speciální technologii, která se vyvinula v potravinářském průmyslu 

(oblast výroby a obchodu s potravinářským zbožím). Tento typ logistické technologie 

vychází ze systému Quick response, který je charakteristický rychlou odezvou 

používanou v sektoru maloobchodu. 

 Účastníky ECR jsou výrobní podniky s dodavateli, velkoobchod a maloobchod. 

Existují předpoklady, které musí být splněny, abychom mohli plně uplatnit systém ECR. 

Mezi tyto předpoklady řadíme: automatickou identifikaci zboží, elektronickou výměnu 

dat a převod peněz, bankovních dat atd. Velmi důležité je také intenzivní spolupráce mezi 

potravinářským průmyslem a obchodem s cílem splnit potřeby a přání konečných 

zákazníků. 

 

2.5.6 Kombinovaná doprava (KD) 

 Jednou z dalších logistických využívaných technologií je kombinovaná doprava, 

která je definována jako systém přepravy zboží v jedné a téže přepravní jednotce (velký 

kontejner, výměnná nástavba, odvalovací kontejner) nebo silničním vozidle, které při 

jízdě musí využít železniční nebo vodní dopravu. Aby se jednalo o skutečnou 

kombinovanou dopravu, musí být splněna následující podmínka: překládá se pouze 

nákladová jednotka kombinované dopravy, nikoliv samotné zboží.  

K této technologii přiřazujeme také pojem intermodální doprava, která znamená 

nákladní dopravu, při níž nákladní automobil, přívěs nebo návěs použije pro začátek nebo 
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konec přepravy silnici a ve zbývajícím úseku využije přepravu prostřednictvím železnice, 

říční dopravy nebo cesty po moři. 

 Dle Drahotského a Řezníčka (2003) členíme kombinovanou dopravu dle použité 

ložné jednotky na: 

• přepravu na paletách 

• přepravu v kontejnerech 

• přepravu ve výměnných nástavbách 

• přepravu prostřednictvím silničních návěsů na železničních vozech 

• přepravu celých silničních jízdních souprav na železničním voze 

• přepravu pomocí podvojných návěsů 

Existuje také mnoho druhů systému kombinované dopravy, například COFC  

a TOFC, RO-RO, LO-LO, LASH a podobně. 

Systém COFC a TOFC je typický pro svou nedoprovázenou dopravu, která 

zahrnuje přepravu velkých kontejnerů, výměnných nástaveb a silničních návěsů. 

Nedoprovázenou dopravou máme na mysli naložení kontejnerů, nástaveb nebo silničních 

návěsů přímo na loď, železniční vagón nebo dokonce do letadla bez vozidla, které 

předmět přepravy dovezlo. Tento systém se snaží předejít zdlouhavému a neefektivnímu 

překládání jednotlivých kusů zboží, proto se manipuluje s celými kontejnery. [1] 

Kombinovaná doprava obecně má řadu výhod. Například vyšší využití KD vede 

k tzv. redukci sociálních výdajů. To znamená, že se zvýší bezpečnost na silnicích a to 

v důsledku poklesu dopravy, sníží se také úroveň znečištění ovzduší a hluk.  

 Další výhodou jsou také úspory nepřímých nákladů. Z důvodu, že KD je 

flexibilnější při organizování přepravy objemných nebo rozměrných transportů. 

Snížení provozních nákladů na zařízení je další výhodou KD. Využitím tohoto 

způsobu přepravy dojde k úspoře pohonných hmot, pneumatik, prodlužuje se životnost 

nákladních automobilů, k úsporám dochází i u pojištění, platbách za silniční daně, 

dálničních poplatcích atd.  

 

2.5.7 Silniční přeprava 

Silniční doprava je jeden z nejoblíbenějších způsobů přepravy. Její oblíbenost je 

dána dostupností, rychlostí (oproti železniční přepravě) a také v určitých případech cenou, 

která bývá přijatelnější než u jiných způsobů přepravy. Posledním důvodem popularity 
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tohoto druhu přepravy je jeho obrovské využívání, kdy zákazník může vybírat ze široké 

nabídky dopravců. Jednou z hlavních nevýhod je energetická náročnost a s tím související 

znečišťování životního prostředí. Na druhou stranu se silniční doprava dostane do míst, do 

kterých se letecká, železniční či vodní doprava nedostane.  

Další nevýhodou je také způsob, jakým jsou vozidla poháněna. Zejména se jedná  

o využívání pohonných hmot z neobnovitelných zdrojů. Vědci se snaží vyrábět 

nejrůznější elektromobily nebo hybridní vozy, ale prozatím jsou pouze na počátku 

výzkumu v této oblasti. V dnešní době firmy mohou využít celé řady nejrůznějších typů 

nákladních automobilů v různých modifikacích.   

Velkým krokem v rozvoji silniční dopravy jsou registry a databáze dopravců. Tato 

nabízená služba může snížit zbytečné náklady na dopravu a také snížit znečišťování ŽP. 

To z toho důvodu, že dopravci už nebudou nuceni převážet do místa určení pouze prázdný 

nebo jen z části naložený kamion, ale využijí tuto cestu k přepravě zboží pro zákazníka  

a obě strany budou spokojené. 

 Bohužel silniční doprava nemá negativní dopad pouze na ŽP, ale také na stav 

našich silnic a dálnic, protože dopravci nutí své řidiče, aby vozili co nejvíce zboží. Tímto 

způsobem dochází k přetěžování vozidel a následnému znehodnocování silnic a dálnic. 

Existuje však kontrola v podobě celní policie, která používá mobilní váhy a zjistí tak, zda 

není kamion přetížen, ale i přes tuto hrozbu se vyskytuje velké množství takto přetížených 

kamionů. 

 

2.6 Skladování 
 Skladování se řadí mezí jednu z nejdůležitějších částí logistického systému. Tato 

činnost zabezpečuje uskladnění produktů v místech jejich vzniku nebo mezi místem 

vzniku a místem spotřeby. Sklady usnadňují překlenutí prostoru a času. Zásoby výrobní 

umožňují plynulost výroby a díky zásobám obchodního zboží dosáhneme plynulého 

zásobování obyvatelstva.  

Jelikož je skladování významným článkem logistického systému, podniky si často 

kladou otázku, zda je pro ně výhodnější mít sklady soukromé nebo si pronajímat sklady 

veřejné. Každá z těchto možností má své výhody a nevýhody. 

 

Veřejné sklady mají své přednosti například: 
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• v pružnosti, protože tento typ skladů představuje pouze krátkodobý závazek 

• ve sníženém riziku zastarávání 

• v přesných znalostech nákladů (na uskladnění, manipulaci a podobně) 

• ve vysoké schopnosti zvyšování kapacity skladového prostoru [4] 

      Mezi nevýhody patří komunikační problémy nebo nedostatečný rozsah služeb dle 

našich představ a potřeb. 

Naopak soukromé sklady vynikají v oblasti: 

• pružnosti uspořádání skladu dle potřeb  

• nižších náklů 

• možnosti odepisování [4] 

Nevýhody lze spatřit ve finančním omezení, protože podnik musí investovat své 

finanční prostředky nebo využít služeb bank (nejčastěji úvěr), které přináší určité riziko 

na rozdíl od pronájmu. Další nevýhodou je návratnost dané investice, kdy podnik musí 

spočítat, zda je pro něj výstavba vlastního skladu výnosná a zda se mu vynaložené 

finanční prostředky vrátí a v jakém časovém horizontu se tak stane. 

 

2.7 Uzavření logistického řetězce 
 Při utváření nebo snahách o zlepšení logistického řetězce nebo jeho části je 

důležité si uvědomit, že rozhodující je výkon odevzdaný na konci řetězce. Nemá žádný 

smysl snažit se pouze o lokální optimalizaci jednotlivých článků logistického řetězce, 

pokud tyto změny nevedou ke globálnímu zlepšení výkonu řetězce jako celku.  
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3. Praktická část 
 

3.1 Představení podniku 
       Firma PeMaP se sídlem v Přerově byla založena v roce 1992 jako společnost 

s ručením omezeným. Při počátku své podnikatelské činnosti převážně dovážela 

alkoholické nápoje z Řecké republiky. V současné době se společnost specializuje na 

dovoz potravinářského zboží především z Bulharska, Řecka, Slovenska a Polska a mezi 

její hlavní obchodní artikly patří bulharská vína, kvalitní řecké oleje, džemy, citrónové 

koncentráty a broskvové kompoty.  

     Hlavními obchodními partnery společnosti jsou především obchodní řetězce Penny 

Market, TESCO, Makro, Kaufland a Albert, ale také velkoobchody, restaurace a menší 

prodejny s potravinami. V současnosti společnost provozuje sklad, který čítá 1.200 m2  

a mimo svou centrálu, která je umístěna v Přerově, provozuje také pobočný sklad  

ve Starém Městě u Frýdku Místku.  

     V současné době společnost zaměstnává 39 zaměstnanců. Sedm pracovníků se stará  

o vedení a administrativní chod společnosti, čtyři pracovníci pracují ve skladě společnosti, 

dále šest řidičů, dva dealery a dvacet zaměstnanců, kteří pracují na pobočném pracovišti 

ve Starém Městě u Frýdku Místku.    

     Společnost vlastní rozsáhlý vozový park, který čítá 2 kamiony, 4 nákladní automobily, 

které mají za úkol dovoz zboží do ČR a následný rozvoz do obchodních řetězců, užitková 

vozidla, která používá pro rozvoz cukrovinek a drobných potravin. 

     Firma PeMaP vlastní registraci ochranné známky na bulharské červené víno Medvědí 

krev. Jedná se o produkt, který byl velmi rozšířen v České republice již před rokem 1989 

a nadále zůstává v oblibě českých spotřebitelů. Dále společnost nabízí výrobky značek 

Wrigley a Ferrero. Novinkou v sortimentu firmy je Aloe Vera. Tento výrobek dováží 

z Taiwanu, kdy k dovozu je využito především lodní a železniční dopravy.   

V současné době má firma za cíl rozvoj svého podnikatelského portfolia, především 

rozšíření nabídky zboží, proniknutí na trhy sousedních států, především do Německa  

a Rakouska. Mezi další cíle patří upevňování a zlepšování dodavatelsko-odběratelských 

vztahů, spokojenost zákazníků, vzdělávání zaměstnanců a dobrá pověst na trhu. 

 

 



 20 

3.1.1 Účastníci logistického řetězce 

Účastníci logistického řetězce společnosti PeMaP jsou následující: 

• Zdroj – úkolem zdroje v logistickém řetězci je zajištění zboží pro výrobu potravin 

a vína. 

• Výrobce zboží – následujícím článkem logistického řetězce společnosti PeMaP je 

výrobce Medvědí krve (Bulharsko) nebo potravinářského zboží (Řecko). 

• Přepravce – přepravní společnost SOLOTRANS nebo vlastní kamionová doprava 

firmy PeMaP. 

• Sklad firmy PeMaP – v této části logistického řetězce dochází k uskladnění, balení 

a následnému vyskladnění zboží; mezi dodavatelem společnosti PeMaP a jejím 

skladem existuje zpětná vazba, protože dochází k dovozu vlastních EURO palet. 

• Odběratel zboží – TESCO, Albert, Kaufland, Penny Market, maloobchody nebo 

restaurace. 

• Zákazník – jakákoliv fyzická nebo právnická osoba. 
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Zdroj 

Výrobce zboží 

Dopravce 

Sklad společnosti  
PeMaP 

Odběratel 

Zákazník 

Obr. 3.1 Logistický řetězec společnosti PeMaP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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3.2 Charakteristika průběhu logistického řetězce 
Řízením logistického řetězce společnosti PeMaP je pověřen obchodní ředitel. 

V jeho rozsáhlé činnosti mu pomáhají další dva zaměstnanci společnosti. Jeden 

zaměstnanec má na starosti administrativní práce a fakturaci, další pracovník se stará  

o styk se zahraničními dodavateli, především z Řecka a Bulharska. 

 Obchodní ředitel přijímá objednávky od zákazníků společnosti a ty jsou 

postoupeny zaměstnanci, který tyto objednávky vystavuje do skladu, kde jsou objednávky 

podrobeny kontrole stavu zásob ve skladu (sklad je elektronicky propojen se systémem 

zadávání faktur, který obsahuje také seznam zákazníků společnosti). Na základě 

zjištěných stavů zboží ve skladu, jsou faktury zaslány zpět odpovědnému zaměstnanci, 

který provádí jejich opětovnou kontrolu a tisk. Dále jsou faktury předány obchodnímu 

řediteli společnosti. Jeho úkolem, je rozhodnout o naložení a vyložení zboží, návrh trasy 

jízdy kamionu a zajištění ostatních formalit spjatých s danou zakázkou, jako je například 

pojištění, dopravní dokumenty apod. 

Veškeré objednávky společnosti jsou přijímány v dopoledních hodinách  

a komunikace mezi zainteresovanými osobami probíhá elektronickou formou. 

K faktickému předání faktur dochází až v odpoledních hodinách, kdy jsou faktury 

předány zaměstnancům skladu. 

Tito zaměstnanci musí dané zboží vyhledat, provést fyzickou kontrolu, nachystat 

požadované množství na EURO palety, řádně zabalit proti poškození a naložit dodávku 

do připraveného vozu. Řidiči jsou společně se zbožím vydány také potřebné dokumenty. 

K rozvozu zboží do jednotlivých obchodních řetězců se využívá nákladních 

automobilů, kamiony se používají pouze pro dovoz zboží ze zahraničí do skladu. 

 V případě poklesu množství zboží pod stanovenou hranici dochází k jeho 

objednání přímo u dodavatele. Objednání se provádí prostřednictvím e-mailu nebo 

telefonu a tyto zakázky vyřizuje druhý z pracovníků, který má na starosti kontakt se 

zahraničím. V tomto případě musí obchodní ředitel naplánovat trasu jízdy a vydat veškeré 

potřebné průvodní doklady.  

 V tomto bodě se následný postup mění pouze v malém měřítku. V případě, že je 

potřeba doplnit zboží, které se dováží z Bulharska, obchodní ředitel kontaktuje dovozce 

(společnost SOLOTRANS) prostřednictvím telefonu a objedná si u svého dopravce 

nákladní automobil. Průvodní doklady jsou ve většině případů vyzvednuty řidičem 

kamionu osobně, ve výjimečných případech se mohou zaslat poštou nebo elektronicky.  



 23 

 Jestliže je ve skladu nedostatek zboží, které se dováží z Řecka, je v kompetenci 

obchodního ředitele naplánovat cestu jednomu ze dvou řidičů kamionu na základě 

předchozí vytíženosti, kdy je zejména nutné brát v potaz psychický a fyzický stav řidiče  

a respektovat stanovené přestávky pro řidiče dané příslušnou právní legislativou 

jednotlivých států. Průvodní doklady jsou řidiči společnosti PeMaP vždy vydány v ústředí 

společnosti.  

       Po vydání potřebných dokladů se vydají řidiči na svou cestu. Jakmile řidiči přijíždějí 

na bulharské nebo řecké hranice, volají odpovědnému nadřízenému, který má ve své 

kompetenci zahraniční styk s dodavateli, aby ho informovali o své pozici. Tento 

zaměstnanec posléze volá výrobci zboží, aby mu sdělil přibližnou hodinu příjezdu 

kamionu a to z toho důvodu, aby bylo zboží nachystáno a nedocházelo ke zbytečným 

časovým prodlevám.  

       V současné době již nedochází k časovým ztrátám v souvislosti s hledáním závodu 

výrobce, neboť řidiči jezdí na tatáž místa. Zboží se posléze po příjezdu kamionu naloží  

a řidič se vydává na zpáteční cestu společně s odpovídajícími dokumenty.  

        Po úspěšném příjezdu do sídla společnosti v Přerově, se dovezené zboží vyloží za 

pomoci manipulační techniky a zaměstnanců skladu. Před jeho následným umístěním na 

předem dané místo dle jednotlivých typů položek, provede hlavní skladník evidenci do 

systému zásob firmy PeMaP. 

 

3.3 Informační a finanční tok společnosti  
Informační a finanční toky společnosti především identifikují zásadní procesy:  

• předávání informací o objednávkách a stavu množství zboží  

• předávání finančních prostředků 

 

3.3.1 Informační tok společnosti 

 U informačního toku, ve smyslu objednávání zboží a pohybu objednávky mezi 

jednotlivými účastníky logistického řetězce, mohou nastat 3 odlišné situace. 
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1. Objednání zboží obchodním řetězcem a zároveň nedostatek potřebného množství na 

skladě 

 První možná varianta, kterou zobrazuje obr. č. 3.2, nastane v situaci, kdy obchodní 

řetězec provede objednávku zboží u společnosti PeMaP. Obchodní ředitel přijme 

objednávku a postoupí ji zaměstnanci, který má na starosti kontrolu a vystavování 

objednávek. Prostřednictvím softwaru společnosti PeMaP zjistí, že společnost 

nedisponuje odpovídajícím množstvím zboží na skladě. V tomto případě zaměstnanec 

určený pro styk se zahraničím, provede objednávku přímo u výrobce. Obchodní ředitel 

zajistí kamion u firmy SOLOTRANS (v případě dovozu zboží z Bulharska) nebo udělí 

práci řidiči, naplánuje jeho cestu (dovoz zboží z Řecka) a vydá nezbytné průvodní 

doklady. Jakmile je zboží přivezeno do skladu, skladníci provedou vyložení kamionu  

a následné naložení nákladního automobilu. Posledním krokem první varianty je dovoz 

objednaného zboží ze skladu společnosti PeMaP přímo k obchodnímu řetězci.  

 

Obr. č. 3.2 Informační tok společnosti PeMaP – I. varianta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

2. Pokles množství zboží pod stanovenou hranici a jeho následné objednání u výrobce 

 Druhou variantou, která se může při objednávání zboží objevit je, varovné hlášení 

softwaru společnosti o poklesu zásob pod stanovenou hranici. V tomto případě pracovník 

předává informaci obchodnímu řediteli, který tuto pracovní úlohu zadá svému druhému 
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zaměstnanci, starající se o styk se zahraničím. Ten prostřednictvím telefonního hovoru 

provede objednávku zboží u výrobce. Mezitím obchodní ředitel zajišťuje kamion od firmy 

SOLOTRANS nebo uděluje práci řidiči, naplánuje jeho cestu a vydá odpovídající 

doklady. Jakmile řidič doveze zboží ze zahraničí do skladu, skladníci zboží vyloží, 

uskladní a zaevidují do softwaru zásob společnosti PeMaP. 

 

Obr. č. 3.3 Informační tok společnosti PeMaP – II. varianta 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

3. Objednání zboží obchodním řetězcem a jeho následné dodání ze skladu 

 Poslední možnou variantou v případě objednávání zboží u firmy je ze všech 

možností nejrychlejší a zároveň pro obě strany také nejvýhodnější, protože dochází 

k bezproblémovému splnění poptávky. Obchodní řetězec vystaví objednávku, obchodní 

ředitel ji přijímá, předává odpovědnému zaměstnanci, který se zabývá vystavováním 

objednávek. Tento zaměstnanec zjistí, že na skladě se nachází dostatečné množství zboží, 

vytiskne fakturu a předá ji zpět obchodnímu řediteli pro závěrečnou kontrolu. Obchodní 

ředitel naplánuje cestu řidiči, zadá mu pracovní úkoly a předá průvodní doklady. Zboží ve 

skladu skladníci nachystají a naloží do nákladního automobilu.  Jakmile je vše připraveno, 

řidič doveze zboží odběrateli do jeho centrálního skladu. 
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Obr. č. 3.4 Informační tok společnosti PeMaP – III. varianta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

3.3.2 Finanční tok společnosti 

 Uspořádání finančního toku je ve společnosti PeMaP velmi jednoduché. Obsahuje 

pouze 3 články: obchodní řetězec, společnost PeMaP a výrobce. Splatnosti uvedené na 

obrázku nejsou zcela závazné, především mezi společností PeMaP a výrobcem. Existuje 

mezi nimi určitá spolupráce a důvěra. Není tedy problém po předchozí domluvě zaplatit 

za výrobky dříve nebo později. Obě strany se snaží, pokud je to v jejich silách, vyjít si 

vždy vstříc.  

Na druhou stranu splatnosti faktur mezi obchodním řetězcem a společností PeMaP 

jsou až na velké výjimky vždy závazné. Obchodní řetězce požadují splatnosti 60-ti denní 

a maloobchody 45-ti denní. 
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Obr. č. 3.5 Finanční tok společnosti PeMaP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

3.4 Analýza dosavadního logistického řetězce při dovozu zboží 

z Bulharska 
Hlavním obchodním artiklem dováženým společností PeMaP z Bulharské 

republiky je červené víno „Medvědí krev“, které pochází z Trácké nížiny v jižním 

Bulharsku. Společnost je již více než 19 let oficiálním dovozcem tohoto vína do České 

republiky. Roční poptávka po tomto produktu se pohybuje v rozmezí 80 – 100 dodávek 

ročně, což představuje 1.248.000 až 1.560.000 lahví. Poptávka po produktu je stabilní po 

celý rok, pouze v období Vánočních svátků nebo v případě obchodních akcí dochází  

k navýšení poptávky po tomto zboží. Víno je plněno do 0,75 litrových nebo 1,5 litrových 

láhví. Láhve jsou nevratné a z tohoto důvodu odpadají společnosti náklady spjaté 

s reversní logistikou. 

Společnost za dobu své existence využila při dovozu zboží do ČR řady firem a to 

nejen z České republiky. V současné době využívá při přepravě zboží do svého skladu, 

jenž se nachází ve městě Přerov společnosti SOLOTRANS, pouze v ojedinělých 

případech využívá vlastní kamionové dopravy.    
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Tento způsob dopravy společnosti PeMaP v současné době vyhovuje a to 

z několika hlavních důvodů. Společnost není schopna na rozdíl od svého dopravce 

společnosti SOLOTRANS, která vlastní širší vozový park, naplnit své kamiony zbožím 

při cestě do Bulharska, neboť nedisponuje v současné době tak širokým spektrem 

zákazníků v Bulharsku, dalším důvodem je pak frekvence dovozu zboží, která se 

pohybuje v rozmezí 7 až 9 dodávek kamionem měsíčně.  

 

3.5 Srovnání dovozu zboží vlastní cestou  
       Při dovozu zboží vlastní cestou, může společnost volit ze dvou základních možností. 

První z nich je nákup nového kamionu, kdy společnost počítá s životností  

1.000.000 kilometrů a po této době se nevyplatí již kamion v případě poruch opravovat 

nebo nákup vozidla, které má najeto 400.000 km. 

 

3.5.1 Nový kamion 

       V případě koupě nového kamionu společnost může počítat s nižšími náklady 

v porovnání se starým kamionem, který nevykazuje již takové moderní technologické 

parametry, jako nová vozidla. Patří mezi ně, především záruka spjatá s nákupem nového 

vozu v podobě 2, 3 ale i 5 let, případně záruka na ujeté kilometry. Novější kamiony mají 

nižší spotřebu pohonných hmot, která je dána novějšími technologiemi. Cenu námi 

nakupovaného tahače společně s návěsem jsme předpokládali ve výši 2,7 milionu korun 

bez DPH. Tuto částku jsme vydělili počtem předpokládaných kilometrů, které nákladní 

automobil za dobu své životnosti ujede, a posléze počítáme s jeho prodejem.   

      Částku 1 Kč/km za opravy a údržby jsme zjistili ze dvou zdrojů a ty následně 

porovnaly. Prvním zdrojem byli řidiči kamionů firmy PeMaP a jejich zkušenosti, druhým 

obdržené faktury za opravy a udržování. Jejich následným porovnáním, stanovením 

průměru a vydělením počtu kilometrů ujetých za rok, jsme získali náklady na 

Kč/km. Roční částka za opravy je zhruba 150.000 Kč za předpokladu, že kamiony najezdí 

předpokládané kilometry.  

     U návěsu jsou náklady v porovnání s tahačem podstatně menší. Návěsy nevyžadují tak 

náročné opravy vzhledem k jeho technickým parametrům a celkové opravy činí pouze 

15.000 Kč.   

      Při stanovení nákladů na životnost pneumatik jsme vycházeli z poznatků řidičů, 

ujetých kilometrů a vyfakturovaných oprav. Hlavními nákladovými položkami jsou 
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především správné seřízení geometrie kol, jež má podstatný význam na opotřebení 

vozidla a jeho spotřebu, způsob jízdy, kvalita vozovek. Výrobci uvádějí při svých testech 

životnost pneumatik až 800.000 km, v našem případě jsme stanovili životnost na  

150.000 km. Cena pneumatiky se pohybuje okolo 10.000 Kč/pneumatika bez DPH, 

přičemž počet pneumatik na tahači a návěsu je celkem dvanáct.  

Spotřeba nafty představuje další nákladovou položku. Průměrná cena nafty 

v České republice v dubnu 2011 se pohybovala okolo 33 Kč (bez DPH 27,50 Kč/l) za litr. 

Spotřeba tahače je okolo 30 l/100km, z čehož vyplývá, že cena 30 l nafty, která vystačí na 

100 km cesty, představuje částku 990 Kč, resp. 825 Kč bez DPH. 

Další položkou je mýtné. Převážná většina naplánovaných cest ze skladu 

společnosti v Přerově do Bulharska vede po dálnicích, kde se platí poplatky za užití úseku 

dálnice či mýtné. Zdrojem informací nám v tomto případě byly účetní záznamy. Průměrné 

měsíční náklady za mýtné jsou 25.000 Kč, za 1 měsíc řidič ujede asi 12.500 km.  

Předposlední významnou položkou je mzda řidiče přepočtená na 1km. Průměrná 

mzda řidiče je 30.000 Kč/měsíc.  

Poslední položka, v mnoha případech opomíjená při výpočtech příkladů 

podobného charakteru, je silniční daň, kterou firma musí platit. V letošním roce 

představuje celkovou částku 51.000 Kč/kamion. Tato částka se skládá z 23.700 Kč/tahač  

a 27.300 Kč/návěs. Výše silniční daně se mění dle počtu náprav a celkové hmotnosti 

tahače a návěsu. Celkovou částku jsme vydělili počtem km ujetých za rok. V tomto 

případě jsme počítali s ročním vytížením kamionu asi 150.000 km. 

Celková cena na 1km je zobrazena viz. Tabulka č. 3.1 při přepravě zboží vlastním 

novým kamionem.  

 

3.5.2 Použitý kamion 

Druhou z možností je nákup použitého vozidla, kdy se oproti výpočtům při koupi 

nového kamionu liší pouze 4 položky. Je nutné připomenout, že předpokládaná životnost 

v tomto případě je 600.000 km. Poté se nevyplatí vozidlo i nadále spravovat a následuje 

jeho prodej či případná likvidace.   

 První změnou je kupní cena použitého kamionu a návěsu, kterou předpokládáme 

ve výši 1.500.000 Kč. Tuto částku jsme vydělili námi stanovenou životností kamionu.  



 30 

 Druhou změnou v nákladových položkách jsou opravy a údržby kamionu  

a návěsu. Tyto znatelné rozdíly, oproti novému kamionu, jsou v jeho větším opotřebení. 

Zdrojem informací nám i pro tentokrát byly faktury firmy PeMaP a zkušenosti řidičů. 

 Poslední položkou, kde nastala změna oproti novému kamionu, je spotřeba. 

Zvýšená spotřeba použitého kamionu oproti novému, je zapříčiněna starší technologií 

motoru a jízdních vlastností vozidla. Z tohoto důvodu jsme počítali průměrnou spotřebu  

u použitého kamionu 33 l/100km. Cena nafty zůstává nezměněna (27,5 Kč/l bez DPH; 

duben 2011). 

 

3.5.3 Srovnání nákupu nového a použitého kamionu 

Jestliže společnost PeMaP uvažuje o dovozu zboží vlastními kamiony  

a předpokládá, že se bude touto činnosti zabývat delší dobu, měla by zvažovat nákup 

nového kamionu. Pořizovací cena nového kamionu je velmi vysoká, ale jedná se o nové 

vozidlo, u kterého je záruka od výrobce a má vyšší životnost. Na každém kilometru 

dochází k úspoře 1,13 Kč.  

 

Tab. č. 3.1 Jednotlivé náklady na 1 km při dovozu zboží vlastními novými nebo 

použitými kamiony 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 Nový kamion (Kč/km) Starý kamion (Kč/km) 

Cena tahače s návěsem 2,70 2,40 

Opravy, údržba 1,00 1,50 

Návěs (údržba) 0,10 0,20 

Pneumatiky 0,80 0,80 

Nafta 8,25 9,08 

Mýtné 2,00 2,00 

Mzda řidiče 3,50 3,50 

Silniční daň 0,34 0,34 

CELKEM 18,69 19,82 
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3.5.4 Srovnání možnosti vlastního nebo cizího dovozu zboží 

 Aby bylo srovnání mezi jednotlivými možnostmi úplné, je nutné také zkoumat, 

zda se společnosti PeMaP nevyplatí dovoz vlastními kamiony. 

Dosavadní dovozce zboží společnosti PeMaP, přepravce SOLOTRANS, má 

uzavřenou smlouvu na dovoz 80 – 100 kamionů ročně s cenou 25.000 Kč/1 cesta. Jednou 

cestou se rozumí Bulharsko – ČR. Průměrná cena za 1 ujetý kilometr je 17,85 Kč. 

 V případě, že srovnáme cenu za 1km, společnost SOLOTRANS má nižší náklady 

o 0,84 Kč/km. Při absolvování jednoho dovozu, představuje úspora 1.176 Kč. Za dovoz 

100 kamionů ročně již společnost ušetří  117.600 Kč.  

 Rozdíl mezi náklady na dovoz zboží vlastními kamiony a kamiony společnosti 

SOLOTRANS by bylo možné znatelně snížit nebo dokonce anulovat, kdyby si společnost 

PeMaP určitým způsobem zajistila obchodního partnera, který by měl v plánu dovážet 

zboží do Bulharska. Jestliže by byla společnost PeMaP v tomto hledání úspěšná, na cestě 

do Bulharska by vydělala peníze za dopravu zboží a teoretická ztráta 1.176 Kč by byla 

pokryta ziskem z dovozu zboží do Bulharska.  

 

3.6 Cesta – ČR – Bulharsko – ČR 
 Společnost má k dispozici široké spektrum transportu zboží, které se liší 

především ve způsobu použité dopravy (silniční nebo kombinace silniční a vodní) nebo 

ve využití (nevyužití) dálnic, silnic I., II. a III. tříd. Nejčastěji používanou trasou 

společnosti SOLOTRANS je I. varianta. 

 

3.6.1 I. varianta 

 U první varianty se využívá pouze silniční dopravy, dálnice a silnice I. třídy. Cesta 

začíná v Přerově, v ústředí společnosti PeMaP, kde řidič vyzvedne nezbytné průvodní 

doklady. Z Přerova pokračuje přes Břest, kde využije dálnice, po které dojede až do 

Slovenské republiky. Ze Slovenska pokračuje do Maďarska, Srbska a následně do 

Bulharska. Cílovým místem je město Haskovo. Celková vzdálenost je 1.386 km a čistý 

čas bez povinných přestávek řidičů je necelých 18 hodin a to pouze za předpokladu, že 

nedojde k objížďkám nebo jiným komplikacím na silnici. Tato varianta trasy je rychlá  

a krátká oproti dalším variantám, ale musí se zde platit mýtné nebo musí být zakoupena 

dálniční známka. 
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3.6.2 II. varianta 

 Druhá varianta je poněkud odlišná oproti první. Je využita opět pouze silniční 

doprava, ale bez použití dálničních cest. Další rozdíl spočívá ve změně naplánované trasy.   

Cesta začíná opět v sídle společnosti v Přerově, kdy řidič využije silnice I. třídy  

a přijíždí na hranice se Slovenskem, dále pokračuje přes Maďarsko, Rumunsko  

a Bulharsko. Jedinou překážkou na této cestě je způsob, jak překonat řeku Dunaj. Existují 

dvě možnosti. První s využitím mostu, kterých zde není mnoho nebo s využitím trajektu, 

který je poněkud dražší. Protože se jedná o variantu bez použití kombinované dopravy, 

využijeme k překonání Dunaje most. Most se nachází mezi městy Gergiu (Rumunsko)  

a Ruse (Bulharsko). Za použití mostu se platí mýtné 55 amerických dolarů (při kurzu 

17,50 Kč/USD se jedná o 963 Kč). 

Druhá možná varianta cesty do Bulharska je o 94 km delší a časově náročnější  

o 2 hodiny a 45 minut, ale na druhou stranu dochází k úspoře na poplatcích za využití 

dálnic. 

 

3.6.3 III. varianta 

 Poslední varianta se liší oproti dvěma předchozím ve způsobu použití přepravy. 

Zde je potřeba použít kombinovanou dopravu. Přesněji řečeno se jedná o kombinaci lodní 

a silniční dopravy. V této variantě řidič také využije pouze silnic I. tříd.   

Cesta je obdobná jako ve druhé variantě. Nákladní automobil jako vždy vyjíždí 

z ČR, pokračuje přes SR, dále přes Maďarsko a Rumunsko, v tomto státě musí přijet do 

města Bechet, kde jsou připraveny trajekty na přejezd. Prostřednictvím trajektu se kamion 

dostane do Bulharska (Oryahovo), kde dále pokračuje do cílového města Haskovo. 

Celková vzdálenost této trasy je 1.470 km. Cena trajektu je dosti vysoká, jedná se o 95 € 

za kamion, což představuje částku asi 2.333 Kč (24,55 Kč/EUR). Časová náročnost je 

srovnatelná s II. variantou. 
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Tab. č. 3. 2 Srovnání nákladů jednotlivých variant cest 

Varianta 

trasy 

Cena nafty na cestu 

TAM (nebo ZPĚT); 

27,50 Kč/l bez DPH 

Mýtné a dálniční 

poplatky při cestě 

TAM (nebo ZPĚT) 

Poplatky za 

trajekt nebo 

most 

Celkem 

I. 11.435 Kč 2.727 Kč 0 Kč 14.162 Kč 

II. 12.210 Kč 266 Kč 963 Kč 13.439 Kč 

III. 12.128 Kč 266 Kč 2.333 Kč 14.727 Kč 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

3.6.4 Srovnání variant možných cest pro přepravu zboží 

 Společnost PeMaP, respektive přepravní společnost SOLOTRANS využívá 

variantu číslo I, varianta číslo III je značně neekonomická, jak ze strany časové, tak  

i finanční. Varianta číslo II je velice zajímavá, ale ne například ve všech ročních obdobích 

nebo situacích využitelná. V této variantě dochází ke značné úspoře nákladů (přesněji  

723 Kč na cestu TAM nebo ZPĚT), na druhou stranu vzhledem k méně kvalitním 

komunikacím dochází k častějším opravám na vozidle. Další nevýhodou této varianty 

jsou také značné problémy a komplikace na rumunských hranicích.  

 

3.7 Popis dosavadního způsobu nakládky a vykládky bulharského zboží 
Po příjezdu do cílového místa je úkolem řidiče nachystat svůj kamion na nakládku 

zboží. Vyrobené zboží se nakládá do nákladního prostoru buď na palety (ne EURO 

palety, ale pouze obyčejné palety) nebo volně v kartonech.  

Do jednoho kamionu se naskládá 33 palet Medvědí krve. Každá paleta pojme  

40 kartonů, celkově se tedy v každém kamionu převeze 1.320 kartonu nebo-li 

15.840 lahví (v případě 1,5 l Medvědí krve se jedná o 7.920 lahví vína). 

Způsob nakládání zboží zcela volně (pouze v kartonech) nebo na obyčejné palety 

je značně neefektivní, jak pro výrobce, tak i pro samotnou firmu PeMaP. Další nevýhodou 

při nakládání zboží zcela volně je zvýšené riziko poničení dováženého zboží. 

V případě převozu zboží na obyčejných paletách je musí zaměstnanci firmy 

PeMaP v jejich skladu znovu „přepaletovávat“, protože obchodní řetězce mají ve svých 

smlouvách zakotvené, že dodané zboží musí být umístěno na EURO paletách.  

Jestliže se převáží zboží zcela volně v kartonech, je postup obdobný. Ve skladu 

nejdříve 2 skladníci vyskládají prvních 80 kartonů bez použití techniky (vysokozdvižného 
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vozíku). To z toho důvodu, aby v nákladním prostoru bylo dostatek místa na umístění 

prázdné EURO palety. Na tyto palety se poté přímo skládají kartony Medvědí krve. Když 

je na paletě celkem 40 kartonů, pomocí vysokozdvižného vozíku se spustí dolů, zabezpečí 

se ochrannou fólií a nakonec se uloží do předem stanovené části skladu. Celkově tento 

způsob vykládky zboží zaměstnává 3 pracovníky na celé 4 hodiny práce. 

 

Tab. č. 3.3 Přehled časové a finanční náročnosti při různých možností vykládky zboží  

Způsob převozu zboží Volně Obyčejné palety EURO palety 

Náročnost na čas 4 hodiny 3 hodiny 45 

minut 

35 minut 

Počet zaměstnanců potřebných 

k dané činnosti 

3 3 2 

Mzda 1 pracovníka/hodinu 70 Kč/hod 70 Kč/hod 70 Kč/hod 

Celková mzda všech pracovníků 

za celou vykládku zboží 

840 Kč 787,50 Kč 82 Kč 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 V případě vykládání zboží, které je umístěno na obyčejných paletách trvá samotná 

vykládka zhruba 35 minut (stejně jako u vykládky EURO palet), ovšem zaměstnanci musí 

přeskládat veškeré krabice z obyčejných palet na EURO palety. Celková doba práce je 

tedy 3 hodiny a 45 minut. Je tedy pouze zanedbatelně kratší oproti případu, kdy jsou 

kartony naskládané volně v nákladovém prostoru kamionu. Celkové náklady na jednu 

vykládku jsou tedy 787,50 Kč, (jedná se pouze o mzdy pracovníků). Varianta, kdy je 

zboží uloženo volně v nákladním prostoru kamionu, je nejvíce náročná na čas, peníze  

a také na fyzické vyčerpání skladníků. Celková doba práce představuje 4 hodiny a musí ji 

vykonávat opět 3 zaměstnanci. Náklady na mzdy jsou 840 Kč. Nejvíce efektivní variantou 

je nakládat zboží na EURO palety přímo u výrobce v Bulharsku. Prostřednictvím této 

změny by společnost PeMaP, ale i výrobce mohli ušetřit čas  

i finance. K první velké úspoře času dochází ihned při nakládce zboží u výrobce, řidič 

nemusí čekat 4 hodiny (v případě nakládky kartonů volně), ale pouze 35 minut než bude 

mít možnost vyjet zpět do České republiky. 

Vzhledem k novému způsobu nakládání zboží na EURO palety již přímo  

u výrobce, je možné získat úsporu času, financí a také fyzické vyčerpanosti zaměstnanců 

společnosti PeMaP. Jakmile tedy řidič dosáhne cílového místa, zboží se ve skladu vyloží 
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za pomoci vysokozdvižného vozíku. U tohoto způsobu vykládky je zapotřebí  

2 zaměstnanců a časová náročnost je v tomto případě znatelně menší, přesněji řečeno se 

jedná o 35 minut. Při přepočtu na náklady (mzdy) se jedná o 82 Kč. 

 Tento efektivní způsob nakládky a vykládky zboží je možné dosáhnout třemi 

odlišnými způsoby.  

První z možností je nákup EURO palet přímo od dodavatele zboží. Jedná se  

o finančně náročnou operaci. Dodavatel Medvědí krve požaduje za 1 EURO paletu 6 €, 

při přepočtu na české koruny se jedná o 147 Kč (24,55 Kč/EUR). Do nákladního prostoru 

jednoho kamionu lze umístit 33 palet, celková cena za všechny palety je tedy 4.581 Kč 

(33 x 147 = 4.581 Kč), úspora mzdových nákladů při rychlejší vykládce představuje  

758,-Kč (840 - 82 = 758 Kč). Rozdílem celkové ceny EURO palet a úsporou mzdových 

nákladů je ztráta 3.823 Kč (4.581 - 758 = 3.823 Kč). Tento způsob je tedy zcela 

neefektivní.  

Druhou možností je dovoz vlastních EURO palet, kterých má společnost PeMaP 

za 19 let svého podnikání velkou zásobu. V tomto případě by se obchodní ředitel nebo 

zaměstnanec, který komunikuje se zahraničím, musel se svým dodavatelem na této 

možnosti smluvně domluvit. Palety by se vozily vždy v takovém množství, jak velký by 

byl náklad zpět, ve většině případů 33 kusů. Palety je možné skládat na sebe až do výše 

19 kusů. Množství 33 kusů tedy zaujme pouze 6 % místa z celkové kapacity kamionu, 

přesněji řečeno „2 sloupce“. Teoreticky by se tímto způsobem měly rozdělit i náklady na 

jejich dopravu do Bulharska. Z celkové ceny na dopravu (25.000 Kč/cesta) je 6 % 

rovných 1.500 Kč. Tato částka by se dělila rovným dílem mezi společnost PeMaP  

a výrobce. Otázkou ale zůstává, zda by s touto možností souhlasil dopravce, protože už 

nemůže svému potenciálnímu zákazníkovi nabídnout „celovůz“.  

V případě, že by dopravce i výrobce s touto variantou souhlasily, palety by se 

měnily kus za kus, aby řidič nemusel čekat, než zaměstnanci výrobní společnosti naloží 

zboží na ty palety, které on dovezl. 

Finanční úspora je v tomto případě 8 Kč (840 - [1.500/2] - 82 = 8 Kč), ale to pouze 

v situaci, že by dopravce přistoupil i na uvedenou částku za dovoz (1.500 Kč). Jedná se  

o zcela zanedbatelnou částku, jež značně převáží cena a úsilí, které je zapotřebí  

k vynaložení, aby k této „úspoře“ vůbec došlo. 

 Poslední třetí varianta je ze všech již zmíněných nejjednodušší a nejefektivnější. 

Jednou za 3 – 4 měsíce, záleží na frekvenci dovozu a s tím souvisejících objednávek 
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obchodních řetězců, objedná společnost PeMaP kamion nejen pro cestu z Bulharska do 

ČR, ale i z ČR do Bulharska. Naloží ho celý svými EURO paletami a pošle k dodavateli.  

V tomto případě je opět nutné se domluvit s výrobcem Medvědí krve, zda 

přistoupí na tuto možnost, další podmínkou ale zůstává, rozdělení nákladů v poměru 

50:50 mezi výrobce a společnost PeMaP, jinak nebude tato varianta finančně zajímavá.  

Jak již bylo zmíněno, jeden kamion uveze ve svém nákladním prostoru maximálně 

33 palet v 19 vrstvách. Náklady na jednu cestu (ČR – Bulharsko) jsou 25.000 Kč. 

V případě rozdělení v poměru 50:50 mezi společnost PeMaP a výrobce Medvědí krve se 

jedná o 12.500 Kč. Náklady na vyložení 19 dodávek představují 15.960 Kč  

(840,-Kč x 19 dodávek). Rozdíl mezi těmito dvěma částkami je 3.460 Kč, abychom 

dostali čistý zisk z této varianty, musíme ještě odečíst náklady na vyložení 19 dodávek 

prostřednictvím vysokozdvižného vozíku. Náklady na mzdy 2 pracovníků,  

při 35 minutách práce, které jsou provedeny 19 krát, jsou 1.558 Kč  

(0,583 hod x 82 Kč x 19 dodávek). Celková čistá finanční úspora za 19 dodávek Medvědí 

krve je 1.902 Kč (3.460 - 1.558).  

Je nutné si ale uvědomit, že nedojde k úspoře pouze z finanční stránky, ale také 

například ze stránky časové. Mimo jiné se neuspoří pouze mzdy a čas, ale například  

i fyzická vyčerpanost skladníků a ostatní náklady jako je elektřina, topení atd. 

Dále je nutné podotknout, že v tomto případě jsme uvažovali pouze o silniční 

dopravě a nebrali jsme v úvahu například dovoz EURO palet ve výši roční poptávky 

železniční dopravou.   

 

3.8 Analýza dosavadního logistického řetězce při dovozu zboží z Řecka 
Řecko je druhou zemí, ze které společnost PeMaP dováží potravinářské výrobky  

a nabízí je v České republice do obchodních řetězců, maloobchodů a restaurací. Cílovým 

místem je vždy město Thessaloniki. Toto město se nachází v severní části země a je 

vzdáleno zhruba 500 km od hlavního města Athény. Z tohoto jižního státu dováží 

společnost PeMaP především olivové oleje, citrónové koncentráty, džemy a broskvové 

kompoty. Téměř každý artikl má svou rozdílnou poptávku v jednotlivých částech roku. 

Například poptávka po citrónových koncentrátech vrcholí v podzimních a zimních 

měsících a to z toho důvodu, že je velká poptávka po čajích. Na rozdíl od citrónových 

koncentrátů, o olivové oleje je největší zájem na jaře, protože kvalitní olej nesmí chybět 

v žádném salátu. Společnost PeMaP si dováží zboží od svého výrobce prostřednictvím 
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dvou vlastních kamionů a profesionálních řidičů. Maximální frekvence dovozu je  

6 kamionů měsíčně. 

 

3.8.1 Dovozce zboží 

Jak již bylo řečeno, společnost PeMaP k dovozu zboží využívá své vlastní 

kamiony a profesionální řidiče. Na první pohled se může zdát, že je tato varianta vlastního 

dovozu dražší, ale opak je pravdou. Společnost SOLOTRANS dovážela zboží z Bulharska 

za 25.000 Kč. I přes skutečnost, že je vzdálenost z ČR do Bulharska téměř srovnatelná se 

vzdáleností z ČR do Řecka, byla výhodná sazba za jednu cestu dána především frekvencí 

dovozu (80 – 100 kamionů ročně). Potravinářské zboží se z Řecka bude dovážet 

s frekvencí maximálně 72 kamionů ročně. Další důležitou skutečností, proč by cena 

nebyla stejná, jako při dovozu zboží z Bulharska, je vyšší počet zemí, přes které se musí 

projíždět a s tím související vyšší poplatky za využití dálnic. Posledním hlavním 

důvodem, proč společnost PeMaP volí tento způsob dovozu je možnost nalezení stálého 

obchodního partnera pro dovoz zboží do Řecka, čímž může dojít k vytvoření zisku  

a zaplacení zpáteční cesty. 

 

3.9 Cesta ČR – Řecko – ČR 
Plánování cesty z ČR do Řecka a zpět je značně komplikované a to ze dvou 

důvodů. Prvním důvodem je omezené množství nafty při vjezdu na řecké území. Žádný 

kamion nesmí mít při vjezdu do Řecka více než 150 litrů nafty. Řekové provádějí 

náhodné kontroly na hraničních přechodech a při porušení tohoto omezení hrozí finanční 

pokuta. Druhým omezením při plánování trasy, je vysoký stupeň nebezpečí převozu 

některých komodit (alkohol nebo cigarety) přes země, které nepatří do EU (Srbsko  

a Makedonie). Nejlevnější a nejbezpečnější možností, jak toto zboží i z Řecka přepravit 

do České republiky je trajektem do Itálie a odtud pomocí silniční dopravy do ČR.  

 

3.9.1 I. varianta 

První možná varianta přepravy potravinářského zboží, kterou společnost PeMaP 

využívá nejčastěji je s použitím dálnic a silnic I. tříd. V této variantě je využita pouze 

silniční doprava.  
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 Před zahájením samotné cesty musí řidič vyzvednout důležité průvodní 

dokumenty od obchodního ředitele a až poté může vyrazit do řeckého Thessaloniki. Cesta 

jako vždy začíná v Přerově a pokračuje přes Břest, kde řidič využije dálnice D1. Z Brna 

pokračuje směr Bratislava, Budapešť. Poté využije dálniční přechod Tompa, který se 

nachází mezi Maďarskem a Srbskem, následuje Makedonie a poslední zemí je Řecko  

a město Thessaloniki. Tato varianta cesty je dlouhá 1.407 km, doba trvání bez výrazných 

komplikací na cestě je asi 18 hodin bez povinných bezpečnostních přestávek. 

 U této varianty trasy nalezneme mnoho výhod. První silnou stránkou je její 

rychlost a kvalita cest, v porovnání s dalšími variantami. Další méně významnou výhodou 

je vysoká úroveň znalosti trasy řidiči společnosti PeMaP. Nejen že mají dostatečné 

vědomosti o tom, kde na ně čekají určité nástrahy, objížďky, práce na silnici nebo kde 

mohou očekávat omezení nebo kontroly, ale mají především rozvrhnutá místa, kde stráví 

povinné bezpečnostní přestávky. 

 

3.9.2 II. varianta 

Druhou možností, jak bezpečně a rychle přepravit potravinářské zboží, je bez 

použití dálnic, ale pouze silnic I. a II. tříd. Opět se jedná pouze o silniční dopravu, nikoliv 

kombinovanou. 

Trasa je obdobná jako v případě první varianty, protože se projíždí naprosto 

stejnými zeměmi, ale pokud to situace dovoluje, tak bez použití placených úseků a dálnic. 

Cesta začíná opět v ČR (Přerov), pokračuje přes Slovensko, Maďarsko, Srbsko, 

Makedonii a končí v Řecku. 

 Tato varianta je zhruba o necelou hodinu delší než první varianta, ale zároveň je  

o 50 km kratší. Firma PeMaP v tomto případě ušetří za poplatky, ale dochází k většímu 

opotřebení nákladního automobilu. 

 

3.9.3 III. varianta 

Poslední varianta cesty je s využitím kombinované dopravy. Použití kombinované 

dopravy je doporučované pouze v případě, že se převáží komodity, jako jsou cigarety 

nebo alkohol a to kvůli bezpečnosti. 

 Cesta do Řecka je stejná jako ve variantě I nebo II, ale cesta zpět je odlišná. 

Začíná v Thessaloniki a končí v řeckém přístavu Patra. Zde nákladní automobil najede na 
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trajekt, který jej převeze do italského města Ancona. Odtud pokračuje řidič do Rakouska  

a následně do ČR. 

 Tato varianta je ze všech uvedených časově nejdelší a také nejdražší. Samotný 

trajekt stojí 800 €, 19.640 Kč (24,55 Kč/EUR), délka cesty (bez vzdálenosti, kterou urazí 

trajekt) je 1.656 km. 

 

Tab. č. 3.4 Srovnání nákladů jednotlivých variant cest 

Varianta 

trasy 

Cena nafty na cestu 

TAM (nebo ZPĚT); 

27,50 Kč/l bez DPH 

Mýtné a dálniční 

poplatky při cestě 

TAM (nebo ZPĚT) 

Poplatky za 

trajekt nebo 

most 

Celkem 

I. 11.608 Kč 3.663 Kč 0 Kč 15.271 Kč 

II. 11.196 Kč 266 Kč 0 Kč 11.462 Kč 

III. 13.662 Kč 4.811 Kč 19.640 Kč 38.113 Kč 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

3.9.4 Srovnání variant možných pro přepravu zboží 

 Každá z výše uvedených variant cest má své výhody a nevýhody. První varianta je 

ze všech nejrychlejší, nejbezpečnější a použitelná téměř v každé situaci. Varianta číslo  

3 je značně neekonomická a velmi zdlouhavá. Její užití připadá v úvahu pouze tehdy, 

když se převáží „nebezpečné“ zboží (alkohol, cigarety). Naproti tomu druhá varianta je ze 

všech nejlevnější. Bohužel při využití této možnosti dochází k vyššímu opotřebení 

nákladního automobilu, protože se využívají nekvalitní cesty. V případě druhé varianty se 

vytvoří úspora 3.809 Kč a to pouze na cestu TAM nebo ZPĚT. Jelikož se druhá varianta 

plánovala prostřednictvím navigace a internetového plánovače trasy, nelze v žádném 

případě odhadnout, v jakém stavu jsou silnice I. a II. tříd. Je tedy nutné danou trasu projet 

a porovnat její výhody s ostatními variantami. Další z možností dovozu zboží 

z Bulharska, je nákup nebo pronájem cisternového vozu. S touto variantou se však pojí 

vyšší náklady na investice v podobě plnící linky, nákup lahví a ostatní náklady.    

 

3.10 Problém drahé nafty 
Z důvodu neustále se zdražujících pohonných hmot a omezeného množství nafty 

při přejezdu hraničního přechodu, je vhodné naplánovat množství a místa, kde bude řidič 

doplňovat naftu. Kamiony společnosti PeMaP mají objem palivové nádrže 1.000 litrů. 
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Cena nafty v měsíci dubnu v ČR je zhruba 33 Kč/l, v Řecku 34 Kč/l, ale v Makedonii 

26,60 Kč/l. 

 V případě, že by společnost PeMaP chtěla ušetřit své finanční prostředky při 

odběru nafty, musela by použít následující postup. Před samotným výjezdem do cílového 

místa, musí řidič doplnit 400 litrů paliva, které vystačí na budoucích 1.300km. Vzdálenost 

mezi Přerovem a hranicemi Srbska s Makedonií je 1.150 km. V Makedonii je potřeba 

doplnit 150 l nafty, cena nafty za měsíc duben je 26,60 Kč/l, celková částka za 150 l je 

tedy 3.990 Kč (150 x 26,60). Na každém litru se vytvoří úspora 0,90 Kč. Je nutné 

podotknout, že společnost PeMaP si při doplňování paliva v ČR může odepsat DPH, ale 

v rámci Makedonie to není možné. Proto se porovnává cena 27,50 Kč/l bez DPH v rámci 

ČR s cenou 26,60 Kč/l v rámci Makedonie. V této první fázi doplňování paliva se vytvoří 

finanční úspora 135 Kč. Natankované množství nafty v Makedonii (150 l) by mělo 

vystačit na cestu do Thessaloniki a zpět do Makedonie, kde dojde k dalšímu natankování 

a k podstatně větší úspoře nákladů.  

 Jakmile se naloží zboží, řidič pokračuje zpět do ČR. V Makedonii doplní 

maximálně 900 litrů nafty. Těchto 900 litrů nafty vydrží na dalších 3.000 km, řidič tedy 

z místa natankování přijede do Přerova, z Přerova znovu do Thessaloniki a z Thessaloniki 

do Makedonie a bude opět doplňovat 900 litrů paliva.  

 Při využití nižší ceny nafty v Makedonii dojde k úspoře na jednu celkovou cestu 

(ČR-Řecko-ČR) 810 Kč (900 l x 0,9 Kč). V případě 72 cest ročně je uspořená částka  

ve výši 58.320 Kč (810 Kč x 72 cest).  

      Dalším zdrojem úspor nákladů na PHM může být ujednání smlouvy mezi českým 

dopravcem a makedonskou stranou o stanovení výhodnější ceny za litr pohonných hmot, 

obdobný postup může být použit i v případě dovozu zboží z Bulharska.     

 

3.11 Způsob nakládky a vykládky řeckého zboží 
V případě nakládání a vykládání zboží z Řecka se jedná o stejný problém, jako  

u kapitoly věnované dovozu zboží z Bulharska. Doposud probíhá převoz zboží volně 

v kartonech, na paletách nebo na zakoupených EURO paletách od dodavatele. 

 I v tomto případě by došlo k úspoře nákladů, času a fyzické vyčerpanosti 

zaměstnanců, kdyby si firma PeMaP vozila své vlastní palety a náklady na dovoz se 

rozdělily mezi společnost PeMaP a výrobce potravinářského zboží. Výrobce je i v tomto 

případě ochoten přistoupit na uvedenou alternativu. 
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 Celková úspora je v tomto případě nižší a to z toho důvodu, že náklady na 1 km 

jsou vyšší. V případě I. varianty cesty, jsou náklady na přepravu 627 palet (33 palet  

na 1 vrstvě, celkově 19 vrstev) 26.100 Kč (1.407 km x 18,55 Kč/km). Při rozdělení 

nákladu na dopravu mezi výrobce a společnost PeMaP jsou 13.050 Kč. Úspora mezd  

za 19 vyložení nákladů pomocí techniky je 14.402 Kč (viz kapitola č. 3.7). Čistá úspora 

nákladů představuje 1.352 Kč (14.402 – 13.050). 

 

3.12 Vyvažování kamionu 
Dalším úzkým místem společnosti PeMaP je dovoz zboží do Řecka. Ve většině 

případů má velké potíže s nalezením obchodního partnera, který by využil volného 

kamionu. V případě, že by jel kamion prázdný, došlo by ke ztrátě 26.100 Kč  

(1.407 km x 18,55 Kč/km). Společnost PeMaP si je této ztráty vědoma, proto se snaží 

vždy nejefektivnějším způsobem zharmonizovat odjezd kamionu do zahraničí. Aby 

nedocházelo k pokračujícím problémům při obstarávání obchodního partnera pro dovoz 

zboží do Řecka a k finančním ztrátám (například účty za telefon), existuje tzv. databáze 

kamionů, která je správným východiskem z této problémové situace. 

 Ve světě tato možnost zajištění zakázky funguje bezproblémově a dokonce i u nás 

jsou společnosti, které se zabývají touto činností. Jednou z lepších možností, jak docílit 

bezztrátové cesty, je databáze s názvem Evropská dopravní databáze TRANS.  

 U této společnosti se podnik zaregistruje, vloží své údaje o firmě (odkud je, kam je 

schopný zajistit dovoz, jaký typ nákladního vozu, cenu a kontaktní údaje). Samozřejmě 

není tato databáze zdarma, ale platí se zde určité „členství“. Předplatné této databáze stojí 

každou společnost ročně zhruba 11.000 Kč. Když ale vezmeme v úvahu, že by firma 

PeMaP využila této databáze pro svou činnost, rychleji a bezpečněji by sehnala práci pro 

její kamiony na cestě do Řecka a stanovila cenu 20 Kč, investice za roční předplatné by se 

ji vrátila po necelých 6 cestách (20 Kč – 18,55 Kč = 1,45 Kč/km x 1.400 km  

= 2.030 Kč/1 cesta; 11.000/2.030 = 5,4 cesty). Kdyby byla cena vyšší než 20 Kč byla by 

návratnost financí, které vložila do této databáze samozřejmě rychlejší. 

 Další možnou variantou je například společnost iDopravci.cz, která nabízí stejné 

služby jako TRANS. Jelikož je méně známá a má menší počet registrovaných uživatelů, 

jsou její služby znatelně levnější, jedná se o 100 Kč/měsíc. 
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 Poslední možnou variantou je databáze TimoCom, která je ze všech uvedených 

nejdražší, ale nabízí také největší pokrytí. Měsíční náklady za tuto databázi jsou  

120 €/měsíc (2.946 Kč při 24,55 Kč/EUR).  
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4. Výsledky a doporučení 
 

Pro zefektivnění logistického řetězce společnosti PeMaP navrhuji následující doporučení: 

 

V situaci, kdy obchodní řetězce požadují zboží od společnosti PeMaP uložené na 

EURO paletách, doporučoval bych zvolit jinou metodu, než kterou společnost využívá 

doposud.  Jako nejvhodnější metoda se jeví třetí varianta analýzy, tedy dovoz vlastních 

EURO palet přímo výrobci a to takovým způsobem, že se jednou za 3 – 4 měsíce naloží 

„celovůz“ EURO palet a pošle se přímo k výrobci. Tuto metodu doporučuji použít 

v případě dovozu zboží jak z Bulharska, tak i z Řecka, ale pouze v případě využití silniční 

dopravy.  

 

        S ohledem na stále rostoucí ceny pohonných hmot a spotřebu nákladních 

automobilů, je vhodné společnosti doporučit, aby pohonné hmoty čerpala především při 

svých cestách do Řecka v Makedonii, neboť dochází k podstatným úsporám nákladů na 

pohonné hmoty a to i za předpokladu, kdy společnost si může odečíst DPH při koupi 

pohonných hmot v rámci České Republiky. Úspora na jedné cestě do Řecka a zpět činí 

přibližně 810 Kč, což představuje při současné frekvenci dodávek celkovou úsporu téměř 

60 000 Kč za rok. Dalším krokem v rámci úspor PHM může být uzavření dlouhodobého 

kontraktu s některou ze společnosti v Makedonii o nákupu PHM v této zemi.    

 

Protože společnost PeMaP se potýká s nedostatkem svých obchodních partnerů 

pro cesty do Řecka, doporučoval bych v tomto případě využít kamionové databáze. Jako 

nejlepší se jeví výběr evropské dopravní databáze TRANS. Její náklady jsou přiměřené  

a má velkou databázi jednotlivých dopravců a společností, které žádají dopravu po celé 

Evropě. Dle mého názoru iDopravci.cz je v porovnání s evropskou dopravní databází 

TRANS méně navštěvovaná a má menší procento zákazníků. Naproti tomu TimoCom je 

velmi finančně náročná a není zaručeno, že vynaložené náklady na její provoz pokryjí 

případné nové zakázky společnosti.  V případě, že by se tato kamionová databáze 

osvědčila, doporučoval bych další krok, a to nákup vlastních nových kamionů  

a zaměstnání vlastních řidičů pro dovoz zboží z Bulharska. Protože kamionová databáze 

by i v tomto případě zajistila práci pro prázdné kamiony směřující pro zboží do Bulharska 
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a výnos z této cesty by uhradil rozdíl mezi cenou, kterou nabízí společnost SOLOTRANS 

a za kterou je schopná jezdit společnost PeMaP. Dokonce by  z části došlo i k pokrytí 

nákladů na zpáteční cestu.  

 

      Z důvodu neustále se zdražujícího mýtného a dálničních známek, jejichž ceny se 

odvíjí od počtu náprav a splňujících EURO norem, doporučuji pro snížení nákladů na 

dovoz zboží vyzkoušet alespoň pro jednu cestu tam a zpět variantu číslo 2 v případě 

dovozu zboží z Bulharska a variantu číslo 2 v případě dovozu zboží z Řecka. V obou 

případech se vytvoří finanční úspora a rozdíl v časové náročnosti je zanedbatelný 

v porovnání s ostatními variantami cesty. Aby bylo možné tyto varianty správně 

zhodnotit, je potřeba je vyzkoušet také v reálném čase.  

 

Poslední doporučení, které navrhuji pro společnost PeMaP, je přemýšlet  

o možnosti dovozu vína a olivového oleje prostřednictvím cisternového vozu. Touto cestu 

by společnost dovezla téměř dvojnásobné množství zboží. Otázkou však zůstává, zda by 

s touto metodou souhlasil výrobce a jak finančně náročné by bylo pořízení plnící linky, 

prázdných lahví a ostatních nákladů spjatých s touto investicí. Na druhé straně společnost 

může využít linku i pro ostatní firmy.     
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5. Závěr 
 

 Logistika a její jednotlivé části jsou nedílnou součástí každého podniku. Její 

správné využívání může pro podniky vytvořit nemalé finanční a časové úspory. Z důvodu 

zvýšení efektivity podnikání by měly všechny společnosti věnovat svůj čas a finanční 

prostředky této komplexní problematice. Jestliže se jedná o velké podniky, zde by mělo 

být „povinností“ zakládat úseky, věnující se této problematice. 

 

 Trh 21. století je přesycen množstvím podniků, které nabízejí široké spektrum 

výrobků a služeb. Jednou z možností, jak v dnešní době překonat svou konkurenci, je 

nabízet nízkou cenu, srovnatelnou pokud možno vyšší kvalitu a rychlé dodání zboží. 

Jestliže bude firma mít úsek vyčleněný logistice, kde bude zaměstnávat vzdělaný  

a efektivně pracující tým, může využít této konkurenční výhody a uspět na trhu 

v porovnání se svými konkurenty.  

 

 Práce se zabývá analýzou logistického řetězce a je rozdělena do dvou hlavních 

oddílů, teoretické a praktické části včetně návrhů a doporučení, které by měly omezit 

nebo dokonce anulovat úzká místa. 

 Při vytváření práce jsem vycházel ze získaných teoretických znalostí během 

studia, z předložených dokumentů od společnosti, ze studia map a v neposlední řadě  

z konzultací s odbornými pracovníky společnosti. 

 

 Ze závěru práce vyplývá, že společnost by měla jít stále stejným směrem jako je 

tomu v současné době, protože je jedním z velkých dodavatelů potravinářského zboží  

a vína a je na trhu velmi úspěšná. Aby mohla však své konkurenci takovým způsobem 

čelit i v budoucnu a rozvíjet nadále své teritorium zákazníků, musí se zabývat také 

úpravou svého dosavadního logistického řetězce, jehož změny mohou vést k velké úspoře 

nákladů a času. 

 

 Společnost by se tedy měla zaměřit na zefektivnění nakládky a vykládky zboží, 

zaevidování svých vozidel do databází dopravců a s tím související možnost vlastního 

dovozu zboží, pokud bude tato databáze prosperující. Dále také na možnost doplňování 
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levnějších pohonných hmot v sousedních státech a v neposlední řadě na možnosti 

naplánování jiné varianty trasy při dovozu zboží z Bulharska a Řecka. 
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Seznam zkratek 
COFC  Nedoprovázená kombinovaná doprava (z angl. Container Of Flat Car) 

ČR  Česká republika 

DPH  Daň z přidané hodnoty 

ECR  Logistická technologie v potravinářském průmyslu (z angl. Efficient     

                        Consumer Response) 

EUR; € Měna platná ve většině států Evropské unie 

JIT  Logistická metoda (z angl. Just in time) 

l  Jednotka objemu – litr 

LASH  Metoda kombinované dopravy (z angl. Lighter Aboard Ship) 

LO-LO Metoda kombinované dopravy (z angl. Lift-on/Lift-off) 

Kč  Koruna česká  

KD  Kombinovaná doprava 

km  Kilometr 

RO-RO Metoda kombinované dopravy (Roll-on/Roll-off) 

SR  Slovenská republik 

TOFC  Nedoprovázená kombinovaná doprava (z angl. Trailer Of Flat Car) 

USD  Americký dolar 

ŽP  Životní prostředí 
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Příloha č. 1 – Ekonomická situace společnosti PeMaP za rok 2007 – 2009.  

 

Rok 2009 2008 2007 

Obrat celkem 203 209 202 

Z toho obchod 192 198 199 

Přidaná hodnota 25,7 25,7 28,0 

Průměrný počet zaměstnanců 24 24 27 

Mzdové a sociální náklady 8,4 13,0 8,7 

Odpisy 1,9 1,7 1,1 

Zisk 13 12,3 10,6 

Zdroj: Interní dokument společnosti 
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I. varianta 

 

II. varianta 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě www.google.cz/maps 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě www.google.cz/maps 
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III. varianta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě www.google.cz/maps 
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I. varianta 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě www.google.cz/maps 
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II. varianta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě www.google.cz/maps 
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III. varianta – 1. část – Přerov – Bechet (Rumunsko) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě www.google.cz/maps 
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III. varianta – 2. část – Oryahovo – Haskovo 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě www.google.cz/maps 


	1. Úvod
	2. Teoreticko metodická část
	2.1 Úvod do logistiky
	2.1.1 Vymezení pojmu logistika
	2.1.2 Členění logistiky

	2.2 Logistický systém
	2.3 Cíle logistiky
	2.4 Vymezení pojmu logistický řetězec
	2.4.1 Důvody vzniku logistických řetězců
	2.4.2. Účastníci logistického řetězce
	2.4.3. Typy logistických řetězců
	2.4.4 Vertikální a horizontální integrace

	2.5 Logistické technologie
	2.5.1 Just in time (JIT)
	2.5.2 Hub and Spoke (H&S)
	2.5.3 Z domu do domu
	2.5.4 Efficient consumer response (ECR)
	2.5.6 Kombinovaná doprava (KD)
	2.5.7 Silniční přeprava

	2.6 Skladování
	2.7 Uzavření logistického řetězce

	3. Praktická část
	3.1 Představení podniku
	3.1.1 Účastníci logistického řetězce

	3.2 Charakteristika průběhu logistického řetězce
	3.3 Informační a finanční tok společnosti
	3.3.1 Informační tok společnosti
	3.3.2 Finanční tok společnosti

	3.4 Analýza dosavadního logistického řetězce při dovozu zboží z Bulharska
	3.5 Srovnání dovozu zboží vlastní cestou
	3.5.1 Nový kamion
	3.5.2 Použitý kamion
	3.5.3 Srovnání nákupu nového a použitého kamionu
	3.5.4 Srovnání možnosti vlastního nebo cizího dovozu zboží

	3.6 Cesta – ČR – Bulharsko – ČR
	3.6.1 I. varianta
	3.6.2 II. varianta
	3.6.3 III. varianta
	3.6.4 Srovnání variant možných cest pro přepravu zboží

	3.7 Popis dosavadního způsobu nakládky a vykládky bulharského zboží
	3.8 Analýza dosavadního logistického řetězce při dovozu zboží z Řecka
	3.8.1 Dovozce zboží

	3.9 Cesta ČR – Řecko – ČR
	3.9.1 I. varianta
	3.9.2 II. varianta
	3.9.3 III. varianta
	3.9.4 Srovnání variant možných pro přepravu zboží

	3.10 Problém drahé nafty
	3.11 Způsob nakládky a vykládky řeckého zboží
	3.12 Vyvažování kamionu

	4. Výsledky a doporučení
	5. Závěr
	Seznam použité literatury

