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Anotace 

V této bakalářské práci je analyzován trh informačních systémů pro řešení 

přepravních a vytěţovacích potřeb dopravních a spedičních firmem se zaměřením na 

nákladní dopravu do 3,5t. V úvodní části je popsán princip obchodování s náklady a 

dopravou, jeho specifika, moţnosti a priority. V další části jsou popsány základní 

informační toky jednotlivých subjektů zapojených do logistického řetězce včetně vazeb 

mezi nimi. Třetí část práce je věnována analýze trhu s IS určenými pro spediční účely, 

které se obecně nazývají burzy nákladů. V závěru pak práce poskytuje autorovo osobní 

zhodnocení moţností a praktického vyuţití takovýchto IS v dané kategorii dopravy. 

Klíčová slova 

Logistika, spedice, nákladní autodoprava, burza nákladů, dopravní databanka 

Summary 

This bachelor thesis deals with  analysis of the informational system market stated 

for solving the transporting and extracting needs of transporting and speditionig companies 

focused on freight transport until 3,5 tones. In the opening part there is described a 

principle of trading with loads and transport, its specifics, possibilities and priorities. In the 

following part there are described the basic informational fluxes of the particular subjects 

involved into the logistic chain including the bonds inbetween. The third part of the thesis 

is dedicated to the analysis of the market with IS designated for spedition purposes which 

are commonly called as a load exchange. Conclusion offers author´s personal evaluation of 

the possibillities and the practical usage of such IS in the given transport category. 
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Seznam použitých zkratek 

CMR - úmluva o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční dopravě (Convention relative 

  au contrat de transport international de marchandises par route) 

FM - Fullerova metoda 

GPS - global positioning system 

IS - informační systém 
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1. Úvod 

Tato bakalářská práce analyzuje současný stav na trhu spedičních informačních 

systémů. Cílem této práce je zhodnotit efektivnost a praktické vyuţití těchto systémů pro 

konkrétní specializaci na automobilovou nákladní přepravu do 3,5 tuny, jejíţ zásadní 

předností je vysoká flexibilita a rychlost přepravy. 

Toto téma jsem zvolil proto, ţe v oboru autodopravy několik let podnikám a na jaře 

loňského roku jsem rozšířil svoji působnost právě na volných trh přeprav a nákladů. 

Problematika logistického řetězce je velmi obsáhlá a sloţitá. Práce je zaměřena 

pouze na určitou část tohoto řetězce a to na jiţ výše zmíněnou kategorii automobilové 

dopravy dodávkovými vozidly, která má rovněţ svá specifika a úskalí. Přestoţe se na ni 

některé legislativní normy nevztahují vůbec nebo pouze částečně, je mnoho dalších 

faktorů, které tento typ přepravy znevýhodňují. Hlavním problémem v tomto oboru (stejně 

jako v mnoha dalších) je zajistit dostatek zakázek pro svá vozidla. Případně z pohledu 

výrobních firem zajistit dostatečné přepravní kapacity za přijatelnou cenu. Tyto zakázky 

však musí být lukrativní pro oba účastníky dohody o přepravě. Tato situace ovšem 

nenastává v případě, kdy vozidlo přepravuje náklad z místa A do místa B. Zcela logicky 

z toho vyplývá, ţe při zpáteční cestě je vozidlo prázdné a tudíţ jeho provoz na této trase 

nikdo neplatí a je tedy ztrátový. Pouze ve výjimečných případech jsou zadavatelskou 

firmou proplaceny obě cesty. Stává se tak tehdy, pokud je náklad potřeba přepravit 

nadstandardně rychle nebo je tak ujednáno ve smlouvě o dlouhodobé spolupráci. 

Problémy s vytíţením vozidla při zpáteční cestě mohou do jisté míry pomoci 

vyřešit právě informační systémy, které se běţně nazývají burzy nákladů. Dispečer 

dopravní firmy má moţnost zajistit pro své vozidlo náklad na zpáteční cestu podle 

libovolných parametrů a tím zajistit lukrativnost celého provozu vozidla.  

Další detaily této problematiky jsou popsány dále. V následujících kapitolách se 

práce zabývá např. informačními toky v logistickém řetězci, popisem stávajících 

informačních systémů tohoto typu a jejich analýzou. V závěru práce je pak provedeno 

zhodnocení jednotlivých systémů z hlediska vhodnosti jejich pouţití pro maloobjemovou 

přepravu nákladů. 
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2. Informační toky spediční firmy 

Pro bezproblémový a efektivní chod spediční firmy je podstatný dostatek informací 

o parametrech vozidel, nákladu a místě nakládky i vykládky.  Dalším hlediskem je výběr 

zakázky, případně zákazníka nejen na základě lukrativnosti zakázky, ale i jeho 

spolehlivosti a schopnosti uhradit realizovanou přepravu. 

Parametry vozidel 

Kaţdé vozidlo, kterým firma provozuje autodopravu, musí splňovat jisté zákonné 

náleţitosti jako je technický stav, pojištění nákladu a další náleţitosti dle úmluvy o 

mezinárodní přepravě CMR (originální francouzský název Convention relative au contrat 

de transport international de marchandises par route), která je platná v rámci celé EU a 

některých dalších evropských zemích. 

Předpokladem ideálního vytíţení vozidla je znát přesně jeho kapacitu. Standardně 

se zboţí přepravuje na EURO paletách, které mají rozměr podstavy 1200 x 800 mm. 

Obvykle se tedy udává vytíţitelnost vozidla v počtu EURO palet, celková nosnost vozidla 

v kilogramech a maximální výška nákladu. 

Nastávají ale i situace, kdy je zboţí baleno nestandardním obalech jakou gitterboxy 

či jiné plastové, dřevěné nebo kartonové obaly různých rozměrů. Z toho důvodu je nutné 

znát konkrétní rozměry nákladového prostoru vozidla. Obzvlášť u dodávkových vozidel, 

kde je nákladový prostor zúţen mezi podběhy zadní nápravy (viz. obrázek 1), coţ můţe 

být často velmi limitující faktor jinak objemného loţného prostoru. 

 

Obrázek 1- Zúžený nákladový prostor [1] 
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Základními typy nákladních vozidel s krytým nákladovým prostorem do 3,5t jsou: 

- pickup (malé vozidlo pro přepravu maximálně 2 EURO palet; zatíţitelnost do 1t; 

naloţení zadními dveřmi) je zobrazen v příloze 1 

 

- dodávka (klasické dodávkové vozidlo pro maximálně 6 EURO palet; zatíţitelnost 

do 1,2t; naloţení zadními, případně bočními dveřmi) je zobrazena v příloze 2 

 

- plachtová dodávka (vozidlo valníkového typu s plachtovou nástavbou pro 

maximálně 8 EURO palet; zatíţitelnost do 1,5 t; naloţení ze 3 stran) je zobrazena 

v příloze 3 

Vedle rozměrů nákladu jsou podstatné také moţné způsoby naloţení. Nelze třeba 

naloţit do uzavřené plechové dodávky objemný náklad pomocí jeřábu nebo nakládat 

klasickou dodávku paletovým vozíkem z rampy do boku vozidla, protoţe nakládací hrana 

je příliš nízko. V tomto případě musí zadavatel dopravy trvat na plachtové dodávce, kterou 

lze kompletně odplachtovat a její nákladová hrana je dostatečně vysoko. V drtivé většině 

případů se jako manipulační technika pouţívá vysokozdviţný vozík, který je schopen 

naloţit náklad na jakýkoli typ vozidla (viz. obrázek 2). 

 

Obrázek 2 - Vysokozdvižný vozík [2] 

Náklady, které je potřeba převáţet, mají ale i další různá specifika. Jedním z nich je 

teplota. Poţadavky na teplotu mohou být různé, obvykle rozeznáváme vozidla chladící (0 - 

15°C), mrazící (-20 - 0°C) a vytápěné. Posledními kategoriemi jsou přeprava 

nebezpečných látek, přeprava ţivých zvířat, nadměrné náklady a speciální přepravy 



Jan Paganik: Analýza IS pro podporu spedičních a dopravních sluţeb 

2012  4 

(přeprava automobilů, pohonných hmot, sypké materiály, dřevní hmoty…). Tyto kategorie 

jsou ovšem doménou velkoobjemové kamionové přepravy a v maloobjemové přepravě se 

vyskytují pouze na regionální úrovni, kde zajišťují rozvoz potravin, převoz chemických 

vzorků, distribuce ropných produktů apod. 

Parametry nákladů 

Předpokladem bezproblémové přepravy nákladu je jeho příprava na transport. 

Zboţí musí být zabaleno tak, aby běţnou manipulací při nakládce, vykládce a vlastním 

převozu nedošlo k jeho poškození. Nejpouţívanější obal je karton. Jeho výhody jsou 

zřejmé, dobře tlumí nárazy, nepoškodí zabalené zboţí, je lehký a proto nijak výrazně 

nezvyšuje hmotnost nákladu. Ovšem při skládání kartonových krabic na paletu, je potřeba 

zajistit, aby zůstaly zafixovány ve své poloze. Ideální způsob je kombinace páskovačky (ať 

uţ kovové nebo plastové), která má velmi vysokou pevnost a ochranné smršťovací folie, 

která zabrání poškození obalů povětrnostními vlivy při překládání a zároveň zvýší pevnost 

celé palety. 

Pokud se zboţí přepravuje na EURO paletách - viz obrázek 3, stačí pak znát jen 

hmotnosti jednotlivých palet a jejich výšky. Zboţí by mělo být na paletě naloţeno tak, aby 

nikde nepřečnívalo přes její profil a zároveň aby byla paleta vyváţená kvůli snadnější 

manipulaci. Posledním vlastností je stohovatelnost. Pokud lze palety skládat na sebe, musí 

to zadavatel uvést a případně v jakém maximálním počtu. Tento parametr je důleţitý 

hlavně pro kamionovou dopravu, kde výška nákladového prostoru můţe být přes 3 metry a 

skládáním palet na sebe se ušetří mnoho místa. V případě, ţe zboţí není naloţeno na 

EURO paletě nebo není rozměr jeho podstavy s EURO paletou shodný, je třeba uvádět 

jeho přesný rozměr.  

Nejdůleţitějším parametrem je však samotná hmotnost. Ta je v případě 

maloobjemové přepravy nejvíce limitující. Vozidla v kategorii do 3,5 tuny jsou schopny 

pojmout aţ 8 EURO palet, ale jejich vyuţitelné zatíţení bývá nejvýše 1,5 tuny. Při 

průměrné hmotnosti jedné palety 200 kg zjistíme, ţe vozidlo dříve dosáhne svého plného 

vyuţití hmotností neţ objemem. Pokud bychom se specializovali převáţně na přepravu 

extrémně lehkých nákladů, lze tomu podřídit výběr vozového parku, ale pokud působíme 

na trhu volných nákladů, nelze tento fakt nijak obejít. Samozřejmě se na trhu vyskytují 

přepravci, kteří svá auta vědomě přetěţují. Vozidla však na takovou zátěţ nejsou stavěná a 



Jan Paganik: Analýza IS pro podporu spedičních a dopravních sluţeb 

2012  5 

v případě dlouhodobého přetěţování se výrazně sniţuje jejich ţivotnost, zvyšují se náklady 

na údrţbu a to velmi neúměrně. A pokud zváţíme riziko případných pokut a právních 

důsledků, není přetěţování vozidel rentabilní a v neposlední řadě ani bezpečné. 

 

Obrázek 3 - EURO paleta [3] 

Parametry místa nakládky a vykládky 

Doby, kdy si řidič na první čerpací stanici na kraji města musel koupit jeho plán, 

aby našel místo, kam jede, jsou naštěstí dávno pryč. Dnes stačí zapnout navigaci a ta řidiče 

dovede minimálně do ulice, ve které se místo nachází. Přesto všechno se i dnes občas 

vyskytnou potíţe s nalezením místa nakládky i vykládky. Nové průmyslové zóny vznikají 

velmi rychle a některé jsou velikostí srovnatelné s našimi okresními městy. V takových a 

jiných podobných případech přijdou vhod konkrétní přesné GPS souřadnice. Není příliš 

dobré, kdyţ vozidlo veze expresní zásilku, zvládne ujet vzdálenost 200 km za 2 hodiny a 

pak půl hodiny hledá přesné místo určení. Naštěstí subjekty, které o sobě vědí, ţe je řidiči 

obtíţně hledají, dávají o své poloze většinou přesné informace. Tyto informace by se ale 

měly stát těmi základními o nákladu u kaţdého subjektu. Nerad bych kladl důraz tam, kde 

není potřeba, ale hledat malou firmu v centru města s hustým provozem nebo i továrnu 

ve velkém průmyslovém areálu kdyţ je tma, mlha a nejsou vidět orientační cedule, není 

nic, co by přispívalo k rychlosti přepravy.  
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Dalším parametrem jsou otevírací doby na místě vykládky a nakládky. Často se 

stává, ţe vozidlo přijede na vykládku v nočních hodinách a musí třeba i několik hodin 

čekat do rána na sloţení, protoţe sklad má jednoduše zavřeno. Kdyby tuto informaci měl 

před odjezdem, mohl by si cestu lépe naplánovat, coţ má zásadní vliv na ekonomiku a 

bezpečnost provozu. 

Jako poslední parametr je způsob nakládky a vykládky. Manipulační technika je 

různá a ne vţdy je vhodná k naloţení nebo vyloţení konkrétního typu vozidla. Ke 

komplikacím tohoto charakteru naštěstí dochází jen zřídka, protoţe způsob naloţení a 

vyloţení se odvíjí od typu objednaného vozidla a zadavatel svůj výběr zohledňuje 

samozřejmě i v tomto směru. 

Parametry zakázky 

Zakázku neboli náklad samozřejmě vybíráme podle lukrativnosti, kterou lze 

obstojně určit přepočtem celkové ceny na ujetý kilometr. Bohuţel to pro dopravce nesmí 

být jediný ukazatel, podle kterého si zakázku vybere. Platební morálka je v poslední době 

velmi špatná, splatnost faktur za 60 dní od uskutečnění přepravy se stala standardem a není 

výjimkou i delší období. Proto je potřeba zváţit, pro koho přepravu zajistíme a zda máme 

reálnou šanci na proplacení faktury za uskutečněnou dopravu. Vţdy se vyplatí získat na 

zadavatele přepravy nějaké reference, nejlépe od jiných dopravců, kteří uţ se zmíněným 

subjektem spolupracovali. Součástí některých informačních systémů jsou také databáze 

dluţníků nebo černá listina. Tyto nástroje orientaci mezi zadavateli přeprav usnadňují a 

jsou pro případné neplatiče dostatečným varováním. U dalších informačních systémů lze 

pro změnu zadavatele i dopravce ohodnotit body. V tomto případě je moţné si udělat 

představu nejen o platební morálce, ale také o celkové spolehlivosti obou stran přepravní 

smlouvy. 

Informace o dopravci 

Zatím jsem přistupoval ke všem parametrům hlavně z pohledu dopravce. Je ale 

třeba zmínit se i o tom, jak zadavatel dopravy pozná důvěryhodného a spolehlivé dopravce. 

V mnoha případech je předmětem dopravy náklad v hodnotě několika set tisíc aţ milionů 

korun. Ale to není jediná hodnota, kterou zadavatel dopravci svěřuje. U expresních přeprav 

není výjimkou, ţe na včasném doručení zboţí závisí chod nějakého výrobního procesu. 

Pokud dopravce zboţí nedoručí včas ve smluvený termín, potom můţe nastat situace, kdy 
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ztráty způsobené zastavením výrobního procesu převýší hodnotu přepravovaného zboţí a 

to mnohonásobně. Nemalé riziko tedy nese i zadavatel, proto je na dopravci, aby všemi 

dostupnými prostředky prokázal, ţe je dostatečně spolehlivý. Kromě dobrého hodnocení 

(v informačních systémech, které to umoţňují) je v jeho vlastním zájmu poskytnout 

protistraně všechny náleţité dokumenty a to hlavně povinné pojištění nákladu a pojištění 

odpovědnosti silničního dopravce. Dále si můţe zadavatel vyţádat platnou koncesi o 

nákladní silniční dopravě a potvrzení o registraci k DPH. Pokud je to moţné, podá o sobě 

dopravce reference od jiných významných partnerů, se kterými spolupracoval. 

Předávání informací 

Veškeré potřebné informace k realizaci dopravy jsou obvykle součástí objednávky. 

Pokud to mu tak není, je dobré je telefonicky doplnit a ověřit. Případně pokud dopravci 

z nějakého důvodu nevyhovují uvedené termíny pro nákladku a vykládku, často se lze 

dohodnout na drobných kompromisech. Obvykle si totiţ zadavatelé vytváří časové rezervy, 

obzvlášť u časů vykládek. Příklad detailů objednávky je zobrazen na obrázku 4. 

 

Obrázek 4 - Detail objednávky 
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3. Dostupné IS v zájmové oblasti 

Nejprve je potřeba objasnit, co to vlastně informační systém vůbec je. Systém je 

obrazem reálného objektu nebo skutečnosti, ve kterém stanovíme vztahy mezi navzájem na 

sebe působícími prvky. Informace jsou data, kterým je přiřazen nějaký význam. [4]  

V mém případě informační systém popisuje a informuje o realitě trhu s náklady a 

vozidly. Forma těchto IS, které se obecně nazývají burzy nákladů nebo spediční databanky 

mají formu databáze přístupné online. Uţivatel se přihlašuje buď přes software, který musí 

mít v počítači nainstalován nebo rovnou přes webovou aplikaci, bez nutnosti jakékoli 

instalace. 

3.1 Dělení informačních systémů v dopravě 

V současnosti se většina spedičních databází snaţí nabídnout komplexní servis a 

jejich aplikace nabízejí sluţby, které mohou vyuţít všechny subjekty bez ohledu na svou 

velikost nebo obor konkrétní činnosti. V těchto IS nalezneme poptávku na přepravy od 

kilogramového balíčku aţ 24 tunový náklad. Spediční databáze mohou být uţitečné 

především pro dopravce, spedice, výrobní závody nebo skladovací firmy. 

Specializovaných databází na určité typy nákladu je jen minimum a obvykle 

nabízejí všechny sluţby jako ostatní, jen u nich mají některé kategorie prioritu. Nelze tedy 

IS v tomto oboru podle zaměření jednoznačně rozdělit. 

Dalším kritériem, které se pro rozdělení těchto IS nabízí, je země, kde firma působí. 

Praxe je ovšem taková, ţe téměř všechny dopravní IS nabízejí náklady v rámci celé Evropy 

a ani podle jazyka aplikace nelze určit jejich původ, jelikoţ se nabízejí ve větším mnoţství 

jazykových mutací. Obvykle má uţivatel na výběr 10 i více jazykových verzí. Největší 

spediční databanky disponují pobočkami po celé Evropě a tím usnadňují svým klientům 

nejen běţnou komunikaci, ale i podporu v případě řešení jakýchkoli potíţí. 

Posledním parametrem, podle kterého lze dopravní IS rozdělit, je jejich oblíbenost. 

Kaţdý poskytovatel dopravního IS uvádí u své aplikace statistické údaje o počtu nových 

nabídek za den nebo o počtu aktivních firem, které dlouhodobě vyuţívají jejich sluţby. 

Jedná se tedy o parametr objemu obchodů. Jelikoţ je cílem kaţdého subjektu zisk a ten se 

odvíjí především od mnoţství provedených zakázek, má tato informace nejvýznamnější 
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vypovídající hodnotu. Samozřejmě je moţné, aby si uţivatel pořídil licenci k více 

dopravním informačním systémům a tím zvětšil pravděpodobnost získání zakázky, ale 

jejich sluţby jsou v drtivé většině placené a varianta s vyuţitím většího počtu IS se 

obvykle vyplácí aţ větším společnostem. Běţně dopravní nebo spediční firma vyuţívá 

sluţeb jedné nebo dvou databank. 

Jedním z důvodů, proč nevyuţívat sluţeb většího mnoţství informačních sytému je 

ten, ţe jejich nabídky se prolínají. Znamená to, ţe stejné volné náklady i vozidla se 

vyskytují ve více databázích. Velké firmy z pozice spedice i dopravce tím zvyšují šanci 

dobře prodat nebo koupit náklad. Praxe je i taková, ţe některé spedice pouze překoupí 

zajímavý náklad z jiných lokálních IS z různých evropských zemí a nabízí je dále. Vybírají 

si obvykle náklady, kde je místem nakládky či vykládky Česko a tím zvyšují svou šanci 

prodat náklad tuzemským spedicím nebo dopravcům. 

3.2 IS pro expresní přepravu 

Expresní přeprava je taková přeprava, pro kterou je hlavním kritériem rychlost 

přepravy. V oblasti silniční přepravy jsou z této kategorie logicky vyloučeny vozidla nad 

3,5 tuny, tedy velké dodávky a kamiony, na které se vztahují přísné sociální předpisy o 

dobách řízení a přestávek a samozřejmě omezení maximální rychlosti, ať uţ konstrukční či 

legislativní. Databanky specializované na tuto kategorii existují jen v minimálním 

mnoţství a obvykle mají vnitrostátní charakter. 

Ačkoli podíl expresních přeprav a jejich oblíbenost na trhu stále roste, zatím 

nevznikla ţádná databanka, která by byla schopná konkurovat univerzálním burzám 

nákladů a vozidel. Jistě je to velká příleţitost pro nového potenciálního poskytovatele 

těchto sluţeb, pravděpodobně však tuto mezeru na trhu zaplní stávající velcí hráči pomocí 

rozšíření filtrů pro vyhledávání a detailů při zadávání nákladů a vozidel. Jedním z českých 

pokusů o specializovanou databanku je například projekt CourierNet, který má sice velmi 

dobrou myšlenku, ale bohuţel zatím nepřilákal dostatečnou nabídku nákladů. 

V dnešní době poměrně jednoznačně převyšuje nabídka volných vozidel nabídku 

volných nákladů a to hlavně v segmentu maloobjemové expresní přepravy. I z tohoto 

důvodu nemají zákazníci, poptávající přepravu, potíţe se sehnáním dopravce. 
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Specializovaný IS pro expresní přepravy v evropském měřítku by měl jistě vyuţití, 

ale bylo by nutné takový systém dostatečně prosazovat a dostat ho do podvědomí firem 

působících na trhu dopravy. Bohuţel pokud by se takový systém stal pouze doplňkem a 

nadále by se tyto typy přeprav pouze duplikovaly z jiţ stávajících IS, nebyl by příliš 

velkým přínosem pro všechny zúčastněné subjekty. Takový IS by měl na trhu šanci, pouze 

pokud by přišel se zásadně zajímavější cenou, neţ ostatní a samozřejmě by musel být 

konkurenceschopný  i v ostatních ohledech. 

3.3 Trans.eu 

Tato databáze vznikla v roce 2004 a nepůsobí tedy na trhu nijak zvlášť dlouho. 

Přesto se stala jedním z největších hráčů trhu a to nejen v Česku, ale v celé Evropě. 

Disponuje 5 pobočkami v Evropě, jejich sluţby vyuţívají zákazníci z 18 evropských zemí  

a jejich dispečink je schopen komunikovat ve 12 jazycích. Její základní menu je zobrazeno 

na obrázku 5. [5] 

 

Obrázek 5 - Trans.eu - úvodní menu 

Počet nabídek 

Databáze zobrazí denně cca 50.000 nabídek volných nákladů a z toho zhruba 5% je 

vhodných pro přepravu vozidly z kategorie do 3,5 tuny. 
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Cena 

Konečná aktuální cena této aplikace při vyuţití všech dostupných sluţeb je 8.201,- 

ročně. Pokud zákazník zvolí měsíční platbu, dostává se na cenu 1.025,- měsíčně, tedy 

12.300,- ročně. Ceny jsou uvedené v českých korunách a bez DPH. 

Kilometrovník a mapa 

Výpočet kilometrů trasy je sluţba, bez které se dnes ţádná renomovaná databáze 

neobejde. V tomto případě pouze nenahrazuje výpočet vzdáleností, ale obsahuje doplňkové 

informace jako výpočet nákladů na základě spotřeby paliva a mýtného dle parametrů 

vozidla. Dále dokáţe zobrazit volné náklady v místě nakládky a vykládky, případně volné 

náklady na trase. V neposlední řadě zobrazuje dopravní informace na trase a dokáţe 

vypočítat ideální trasu v závislosti na hmotnosti a rozměrech vozidla. Tato funkce je 

vhodná především pro kamionovou přepravu. 

Opravdu dobrá funkce při vyhledávání volných vozidel, je zobrazení jejich aktuální 

pozice na mapě pomocí předávání informací o geolokalizaci (GPS). Online monitorování 

pohybu vozidel se stává standardem a maximálně zefektivňuje jejich vytěţování. 

Kompatibilita systému trans ze systémy online monitoringu různých firem mi není bohuţel 

známá. 

Blacklist 

Hlášení dluţníků je velmi důleţitá součást databáze, která zjednodušuje výběr 

firem, se kterými chce dopravce spolupracovat. Firma trans.eu zároveň aktivně pomáhá 

s řešením pohledávek a zvyšuje tak jejich vymahatelnost. Mezi dluţníky lze zařadit i 

firmu, která tuto databázi nevyuţívá a tím varovat ostatní uţivatele. 

Doplňkové služby a uživatelské prostředí 

Tato databáze má několik doplňkových sluţeb. Mezi nejvýznamnější patří 

hodnocení uţivatelů z hlediska spolehlivosti ve všech směrech, kdy je moţné, kromě 

bodového hodnocení udělit uţivateli slovní komentář. Je to velmi dobrý zdroj informací o 

případném zákazníkovi.  

Nejvýraznější doplňkovou sluţbou je komunikátor. Lze jej vyuţít v textovém módu 

jako klasický chat nebo vyuţít internetové volání, podobné sluţbě Skype. Tím odpadá 
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standardní telefonické obvolávání nabídek, coţ v konečném důsledku šetří čas i peníze a 

zároveň zvyšuje pravděpodobnost získání zakázky. Mimo jiné oba komunikující vidí 

všechny důleţité údaje o druhé straně, hlavně jeho hodnocení. Tato forma komunikace 

v oblasti dopravních databází zatím zcela ojedinělá a těší se velké oblibě. Jsem přesvědčen, 

ţe konkurenční aplikace budou muset v brzké době tuto funkci, nebo jí podobnou, 

zrealizovat také. 

Další novinkou, se kterou se u jiných IS nesetkáme, je moţnost draţby. Je to velmi 

vhodná forma prodeje z pohledu zadavatele dopravy. Cena se můţe dostat pod původně 

zamýšlené maximum, které je zadavatel za dopravu ochoten zaplatit, velmi snadno. 

Obecně tím klesá lukrativnost pro dopravce, ale je samozřejmě na kaţdém dopravci, aby si 

určil, za jakou cenu je ochoten náklady přepravovat. 

Trans prošel na podzim loňského roku funkčním i designovým upgradem. Jeho 

aktuální podoba je moderní a intuitivní. Aplikace je i přes svou obsáhlost velmi přehledná 

a všechny důleţité funkce jsou dostupné z hlavního panelu. Při vyhledávání podle 

jednotlivých parametrů lze pouţít funkci záloţek a tím vyhledávat různé kombinace 

parametrů zároveň a jednoduše se mezi nimi přepínat. Ukázka filtrovaného výpisu je vidět 

na obrázku 6. Za zmínku stojí také pop-up okno, které se zobrazí vţdy, kdyţ přibude do 

databáze nabídka, která odpovídá zadaným filtrovaným parametrům a lze ji okamţitě 

kontaktovat. Odpadá tím časté nahlíţení do aplikace při hledání vhodné nabídky. Postačí 

vhodně navolit parametry filtrů a dispečer se můţe plně věnovat jiné činnosti, coţ vede 

k výrazné úspoře času a lidských zdrojů. 

Celkové hodnocení 

Dopravní informační systém Trans.eu je dle mého názoru aktuálně nejmodernější a 

nejpropracovanější systém na trhu. Ostatní systémy převyšuje sofistikovanými funkcemi, 

přehledností a snadností ovládání. Detaily těchto funkcí jsou popsány výše. Je samozřejmé, 

ţe ţádný systém není zcela dokonalý i tento má své neduhy. Pro aplikaci na dopravu nejen 

dodávkovými vozidly chybí u nabídek nákladů filtrování podle jejich výšky, ačkoli je 

moţné při zadávání nákladu tuto hodnotu uvádět. Není ani zcela vhodné, ţe lze vystavit 

nabídku volného nákladu i vozidla bez jakýchkoli doplňujících parametrů o jejich 

rozměrech, tonáţi apod. 
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Četnost nákladů do 1,5 tuny se pohybuje kolem 5% z celkového počtu nabídek, coţ 

je přibliţně průměr i mezi ostatními IS. Podstatná nevýhoda je v zemi původu této 

aplikace. Historicky vznikala na polském trhu a v jejím obsahu stále převládají nabídky, 

kde je místem nakládky nebo vykládky Polsko. Tato vlastnost ale můţe být výhodou 

například pro dopravce sídlící v pohraničí s Polskem nebo firmy, které trvale spolupracují 

s tamějšími podnikatelskými subjekty. 

 

Obrázek 6 – Trans.eu - výpis vyhledávání 

3.4 RallTrans 

Tato dopravní a spediční databanka vznikla v roce 1992 ryze jako český projekt za 

spolupráce firmy ComArr s.r.o., která zajišťuje tvorbu a údrţbu programového vybavení. 

V době svého vzniku a dlouho dobu poté neměla na našem národním trhu konkurenci a 

z této výchozí pozice těţí dodnes. Aktuálně disponuje 10 jazykovými mutacemi a jejich 

sluţby vyuţívají firmy z celé Evropy. Základní menu je zobrazeno na obrázku 7. [6] 

Počet nabídek 

Raal denně nabízí přibliţně 100.000 nabídek volných nákladů, přičemţ nabídky na 

přepravu pro vozidla do 3,5 tuny tvoří do 10% celkového počtu. Mnoţství nabídek 

v dlouhodobém měřítku klesá obvykle v zimním období od prosince do února, kdy celkové 

mnoţství nabídek dosahuje maximálně hodnoty 15.000 a procento maloobjemových 

přeprav se dostává i pod hranici 5%. Je to dáno návazností na průmyslovou výrobu, hlavně 
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na automobilový průmysl, který má v tomto období kaţdoročně niţší produkci a tvoří 

velkou většinu z celkového počtu poptávaných expresních přeprav. S podobnými poklesy 

se potýkají i ostatní zmiňované IS, proto nebudou zohledněny. 

 

Obrázek 7 - RaalTrans - úvodní menu 

Cena 

Cena za plnou verzi této sluţby je 10.900,- za software a dále je třeba platit paušál 

880,- měsíčně. Ceny jsou v českých korunách a bez DPH. Pokud bude zákazník vyuţívat 

pouze vnitrostátních nabídek, pak je cena za aplikaci 4.900,- a měsíční paušál 500,-. Tato 

varianta je samozřejmě vhodná pouze pro firmy, které se specializují na vnitrostátní 

přepravu, coţ není cílem této práce a údaj je pouze informativního charakteru. 

Kilometrovník a mapa 

Nástroj mapy má obvyklé moţnosti, tedy výpočet finančních nákladů na konkrétní 

trase, dle typu vozidla, kdy zohledňuje jeho parametry a počítá s mýtným, či s platbami 

mostů, tunelů a trajektů. Do trasy lze zadat téměř neomezené mnoţství průjezdných bodů a 

lze generovat výsledný itinerář na základě nejniţší moţné ceny, nejniţšího nájezdu 

kilometrů nebo nejkratšího času jízdy. Mimo jiné umoţňuje zobrazení volných nákladů na 

zvolené trase nebo v zadané vzdálenosti od ní. 
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Blacklist 

Raal bohuţel ţádnou sluţbu obdobného charakteru nenabízí. Ačkoli jejich 

dispečink pomáhá řešit potíţe s platební morálkou uţivatelů, děje se tomu tak pouze na 

přímou ţádost, nikoli ţádnou systematickou cestou. Uţivatel databáze sice má moţnost si 

k jednotlivým uţivatelům vkládat poznámky a hodnocení, ty ale nejsou viditelné ostatním, 

coţ je velká škoda. Funkci blacklistu v této databázi supluje jakési fórum nebo spíše 

inzertní část, kam uţivatelé uvádějí firmy, které jim dluţí, často i s konkrétními částkami. 

Není to ale příliš šťastné řešení, firmy se zde samozřejmě vyskytují duplicitně, a pokud si 

chce uţivatel ověřit platební morálku svého potenciálního partneru, nezbývá mu neţ 

prohlídnout celou inzerci nebo v ní komplikovaně vyhledávat. V neposlední řadě 

relevantnost zde zobrazených informací není ničím podloţená a tyto poloţky, zdá se, nikdo 

nespravuje. 

Doplňkové služby a uživatelské prostředí 

Princip systému RaalTrans je zaloţen na pořízení vlastních nabídek uţivatelem na 

jeho počítači a zaslání této nabídky do centra pomocí programu RaalTrans Editor, a dále na 

moţnosti staţení nabídek od ostatních uţivatelů z databanky. Po zadání nabídky má 

uţivatel dvě moţnosti. Buď počká, aţ se na zadanou nabídku ozvou ostatní uţivatelé 

systému nebo si můţe zobrazit nabídky od ostatních uţivatelů a najít si protinabídku k té 

své.[7] 

V programu je moţno si vytvořit svůj vlastní seznam standardních přeprav nebo 

volných vozů. Standardní nabídka je taková, o které se předpokládá, ţe bude často 

pouţívána a vyplatí se ji připravit dopředu. Pokud má uţivatel např. 5 vlastních aut, 

můţete si je všechny zadat s kompletními parametry a později jiţ auto vybrat jen kliknutím 

na seznam předvyplněných a všechny parametry auta se vyplní automaticky. Pak uţ jen 

zbývá zadat odkud, kam, cenu a datum. Program umoţňuje i vyplnit si místo odkud/kam v 

předvolených. To lze uplatnit například tehdy, pokud má uţivatel stálé přepravy z 

výrobního závodu a jen místo určení se mění. 

Základní informace o firmě zadávající zvolenou nabídku se zobrazují v dolní části 

okna. Podrobné informace o zadavateli nabídky je moţné vyvolat dvojklikem myši na 

nabídce nebo stiskem tlačítka „Zadavatel“. Po stisku se zobrazí informační okno, kde jsou 
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uvedeny všechny informace o firmě a nabídka, ze které uţivatel vyvolal detail firmy.  

Z detailu firmy je moţné přímo spustit program pro komunikaci přes email, ICQ a Skype. 

Do uţivatelské poznámky v detailu firmy si můţe uţivatel psát vlastní poznámky o 

zobrazené firmě. Tyto poznámky se budou zobrazovat jen na jeho počítači resp. v jeho 

počítačové síti (pouţívá-li síťovou verzi programu). Dále můţe zařadit firmu do jedné ze 3 

skupin. Následkem bude podbarvení řádků nabídek zadaných klasifikovanou firmou. Toto 

lze vyuţít k tomu, ţe např. nespolehlivé firmy zařadí uţivatel do kategorie 3 a nabídky 

těchto firem se podbarví červeně. 

Program také umoţňuje automatické párování vlastních nabídek s nabídkami 

nabízenými ostatními uţivateli databanky RallTtrans. Má-li uţivatel zadány vlastní 

nabídky a funkce párování nejsou vypnuty, pokusí se program k vlastním nabídkám nalézt 

odpovídající protinabídky ostatních uţivatelů a vytvořit tak páry odpovídajících si nabídek. 

Protinabídky, které se budou zobrazovat, má uţivatel moţnost ovlivnit zadáním parametrů 

tolerance. Má-li např. náklad o váze 1 tuny, můţete pro párování zadat, ţe jej chcete 

přepravit autem s nosností od 1 do 3 tun. Dají se tak vyloučit nabídky, které by znamenaly, 

ţe by náklad byl přepraven zbytečně velkým a provozně nákladným vozem apod. [7] 

Vyhledávat v nabídkách lze podle různých parametrů a nechybí zde ţádná obvyklá 

poloţka, mimo jiné lze filtrovat náklady i podle výšky, coţ je velmi přínosné. Tabulka pro 

vyhledávání nákladů je zobrazena na obrázku 8. 

Celkové hodnocení 

Dopravní databanka RallTrans jednoznačně těţí ze své minulosti a to hlavně 

zaměřením na přepravy začínající a končící v Česku. To je samozřejmě velmi důleţitá 

vlastnost pro české uţivatele. Mnoţství nabídek takového typu je v databázi RallTrans 

bezkonkurenční a tím se stává mezi uţivateli nejrozšířenější a nejoblíbenější, alespoň co se 

týče ekonomického přínosu. Co do mnoţství denních nabídek patří mezi nejobsáhlejší a 

procento přeprav pro vozidla do 3,5 tuny se pohybuje kolem 10 %, coţ je nejvíce ze 

sledovaných systémů a to nejen procentuelně, ale i absolutně. 

Uţivatelské prostředí nepůsobí nijak přívětivě. Dalo by se nazvat aţ archaické. Na 

první pohled je vidět, ţe aplikace není odladěná pro zobrazení na širokoúhlém monitoru, ať 

uţ se jedná o formát poměru stran 16:9 nebo 16:10. Vznikají tak problémy se zobrazením 
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některých oken, kdy je potřeba okno na ploše posunout, aby se zobrazilo celé atd. Bez 

ohledu na potíţe s poměrem stran není grafika aplikace příliš zdařilá ani z estetického a ani 

z funkčního hlediska. Některé ikony jsou si velmi podobné a lze je snadno zaměnit. 

Naštěstí se u nich zobrazuje po ukázání myší kontextová nápověda, která funkci ikon a 

tlačítek upřesňuje. Práce s formuláři a vyhledáváním je přesto relativně snadná a po 

několika hodinách ji lze prohlásit za intuitivní. 

Podobně jako u ostatních sledovaných systémů lze volné vozidlo nebo náklad zadat 

pouze s minimálním mnoţstvím informací, kde z parametrů nákladů a nákladových prostor 

jsou povinná pouze pole pro hmotnost a délku nákladu. Šířka se uvaţuje pro dvě EURO 

palety za sebou, tedy 240 cm, coţ je standardem pro kamionovou přepravu. Je však nutné 

poznamenat, ţe zadavatelé dopravy jsou zvyklí udávat počet palet a proto tento údaj příliš 

často nechybí. 

Jednoznačně největší slabinou tohoto systému je hned po uţivatelském prostředí 

chybějící blacklist. Jak jsem jiţ zmínil, nahrazuje ho inzerce, do které uţivatelé kromě 

inzerátů zadávají podnikatelské subjekty se špatnou platební morálkou. Z principu je jasné, 

ţe tato forma blacklistu nemůţe být plnohodnotná i z toho důvodu, ţe pravdivost údajů 

můţe být různá a ještě je nutné si kaţdý subjekt v inzerci pracně vyhledávat. 

 

Obrázek 8 - RaalTrans - vyhledávání 
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3.5 TimoCom 

Společnost TimoCom Soft- und Hardware GmbH byla zaloţena v roce 1997 

v Německu. Jejich aplikace Track&Cargo je jeden z nejoblíbenějších IS na trhu. Stejně 

jako v Česku dominuje Raal, tak podobnou pozici zastává TimoCom v Německu a nejen 

tam. Firma působí aktivně ve 44 zemích Evropy a software je dostupný ve 24 jazykových 

mutacích. Aplikace běţí v okně internetového prohlíţeče a základní menu je vidět na 

obrázku 9. [8] 

 

Obrázek 9 - TimoCom - úvodní menu 

Počet nabídek 

Denní nabídka této burzy obsahuje aţ 300.000 nabídek dle údajů poskytovatele 

sluţby. Reálný počet nelze jednoznačně určit, protoţe tyto údaje jejich aplikace 

nezobrazuje. Stejně nelze zjistit počet přeprav pro dodávková vozidla. Minimální omezení 

filtru pro vyhledávání je dáno alespoň výchozí či cílovou zemí. Po tomto vyfiltrování, kdy 

je cílovou nebo výchozí zemí Česko, je v nabídce zhruba kolem 100 přeprav denně pro 

maloobjemovou dopravu. 
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Cena 

Aplikaci lze vyuţívat za měsíční paušál 130 EUR, coţ je při kurzu 25,- Kč za 1 

EUR cca 3.250,- Kč. Ţádný registrační poplatek se neúčtuje. Všechny doplňkové sluţby 

jsou zahrnuty v ceně, nelze tedy nijak ušetřit, ale ani si za něco připlatit. 

Kilometrovník a mapa 

Sluţba s názvem eMap obsahuje obvyklé funkce mapových podkladů. Lze tedy 

vyhledávat vhodné trasy dle typu vozidla, propočítávat detailně všechny náklady nebo 

plánovat itineráře. Mapové podklady překvapí svou podrobností a především aktuálností, 

coţ nebývá pravidlem. 

Blacklist 

Klasický výpis zákazníků s liknavým přístupem k placení v této databázi 

neexistuje. To ovšem neznamená, ţe by systém TimoCom s tímto typem obchodních 

partnerů ţádným způsobem nebojoval, ba naopak. Pokud má uţivatel potíţe vymoci své 

pohledávky, má moţnost kontaktovat oddělení Cash Care. Jedná o inkasní sluţbu 

společnosti TimoCom, která je schopná pohledávky vymáhat a je její kompetenci zajistit 

všechny oficiální úřední dokumenty, které jsou v těchto krocích zapotřebí. Dle údajů 

společnosti mají úspěšnost vymáhání více jak 80%, coţ je velmi solidní výsledek. Sluţba 

Cash Care je zpoplatněna symbolickou částkou 12,50 EUR za jeden vyřízený inkasní 

příkaz. Jedná se tedy o velmi efektivní sluţbu a za více neţ přijatelný poplatek. 

Doplňkové služby a uživatelské prostředí 

Databanka TimoCom disponuje obvyklými funkcemi, které jsou ovšem kvalitně 

zpracovány. I po krátkém vyuţívání aplikace je zřejmé, ţe firma se výrazně zaměřuje na 

bezpečnost a to jak z pohledu obchodního, tak ale i z pohledu IT technologií. Vyuţívají 

nejmodernější technologie firem IBM a Oracle. Jejich počítačové centrum vyuţívá 

technologie s minimální energetickou náročností, vyuţívá několikanásobné připojení 

k internetu a dohlíţí na něj nepřetrţitě jejich vlastní IT oddělení. Zálohový systém 

odpovídá nejvyšším bezpečnostním standardům a je umístěn v dostatečné vzdálenosti pro 

případ přírodních katastrof. Systém samozřejmě obsahuje firewall a víceúrovňové 

antivirové systémy. [8] 
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Specialitou databanky TimoCom je sluţba výběrových řízení pro dlouhodobou 

spolupráci mezi jednotlivými subjekty. Ačkoli zmíněná platforma není prvořadě určena 

pro maloobjemové a expresní přepravy, je nutné ji zmínit, protoţe se jedná o ojedinělou 

sluţbu na trhu IS pro spedice a dopravu. Princip není nikterak sloţitý. Firma (obvykle 

spedice nebo výrobní závod) vystaví výběrové řízení na určitou dobu, obvykle 7 – 30 dní. 

Během této doby mohou všichni registrovaní uţivatelé posílat své cenové nabídky přes 

formulář aplikace. Předmětem výběrového řízení je přeprava, u které jsou předem známé 

její parametry, jako jsou místa nakládky a vykládky včetně moţných časů, četnost těchto 

přeprav za určité období a mnoţství a charakter převáţeného nákladu. V některých 

případech, kdy objem přepravovaného nákladu nebude konstantní, poptává zadavatel 

vozidlo o konkrétní velikosti nákladového prostoru a jeho vyuţití se bude podle potřeb 

měnit. Pokud není vše jasné nebo některé podstatné informace chybí, lze se na ně 

zadavatele snadno zeptat opět pomocí jednoduchého formuláře. Příklad zadaní takového 

výběrového řízení vidíme na obrázku 10. 

 

Obrázek 10 - TimoCom - výběrové řízení 

Výše uvedená forma poptávky po přepravě můţe být velmi efektivní pro oba 

účastníky řízení. Dopravce vytíţí svá vozidla při přejezdech nebo návratech prázdných 

vozidel z pravidelných destinací. Podle toho se vyvíjí i cena za přepravu, která bude 
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výrazně niţší, neţ při poptávce obvyklou formou. Samozřejmě je to výhodné především 

pro zadavatele, ale pro dopravce je jistě také výhodné vytíţit svá volná vozidla, která by 

stejnou nebo podobnou trasu tak jako tak absolvovala, ale prázdná, tudíţ bez zisku. 

Celkové hodnocení 

Ačkoli tento IS není nejstarší svého druhu, vyuţívá jej v evropském měřítku nejvíce 

uţivatelů. Jak jiţ bylo zmíněno, systém vznikl Německu. V této zemi je koncentrována 

velká část evropského průmyslu a to má jasný dopad na poptávku po dopravních a 

spedičních sluţbách. TimoCom tím pádem začal svou základnu zákazníků budovat v zemi 

svého vzniku, která byla a je stále velmi rozsáhlá. Postupem času se rozšířením působnosti 

do dalších částí Evropy stal lídrem na trhu volných vozidel a nákladů. Jiţ od svého vzniku 

byl zaměřen na kamionovou přepravu a podíl maloobjemových přeprav je zde minimální a 

pohybuje se do maximálně do 0,05 % z celkového počtu volných nákladů denně. Tomu 

odpovídají moţnosti nastavení filtru při vyhledávání nákladů, kde ho lze omezit kromě 

pozice pouze hmotností, délkou a typem vhodné nástavby. V době růstu poptávky po 

maloobjemové přepravě lze jistě očekávat změny, které povedou k podrobnějším 

moţnostem vyhledávání. 

Uţivatelské prostředí aplikace TimoCom odpovídá standardům dnešní doby. Je 

jednoduché a přehledné. Aplikace po spuštění běţí v okně internetového prohlíţeče, který 

v počítači nastaven jako výchozí a nemá potíţe se zobrazením v ţádném z dnes běţně 

pouţívaných internetových prohlíţečů. 

Předností spediční databanky TimoCom je velmi aktivní přístup k řešení subjektů 

se špatnou platební morálkou. Velmi uţitečnou funkcí jsou téţ výše zmíněná výběrová 

řízení. Za zmínku stojí také velmi dobrý přístup kontaktní centrály, kde se snaţí opravdu 

pruţně reagovat na jakékoli dotazy a připomínky. Zajímavou drobností je tzv. dopravní 

lexikon. Jedná se seznam pojmů pouţívaných v dopravě a logistice obecně, který můţe být 

prospěšný nejen začínajícím uţivatelům. 
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4. Hodnocení IS a potenciál jejich optimalizace 

Tato kapitola popisuje způsob výběru nejvhodnějšího IS pro pouţití v dopravě 

vozidly do celkové hmotnosti 3,5 tuny na základě multikriteriální analýzy pomocí vhodně 

zvolených kritérií. Poté bude navrţena mírná optimalizace pro tento typ přeprav. 

4.1 Teorie multikriteriální analýzy 

MCA se zabývá hodnocením moţných alternativ podle několika kritérií, která 

mohou mít různou váhu a logiku. Metody vícekriteriálního rozhodování poté řeší konflikty 

mezi vzájemně protikladnými kritérii. „Rozhodování v úlohách vícekriteriální 

optimalizace spočívá v transformaci informací, které máme k dispozici o rozhodovacích 

variantách a o cílech sledovaných uživatelem. Jiným důležitým hlediskem pro klasifikaci 

úloh jsou tedy informace, které jsou součástí zadání úlohy, nebo které lze získat v průběhu 

jejího řešení.“ [9] Cílem této metody je shrnutí informací o variantách, jejich seřazení a 

výběr té nejvhodnější. 

Postup MCA 

- vytvoření soustavy kritérií hodnocení 

- stanovení vah jednotlivých kritérií 

- stanovení škály hodnot 

- ohodnocení kritérií jednotlivých IS 

- výběr nejvhodnějšího IS 

4.2 Soustava kritérií 

Předtím, neţ zvolím jednotlivá kritéria pro hodnocení, je třeba zdůraznit, co je 

primárním účelem zmíněných IS. Podnikatelské subjekty v dopravě si takové IS pořizují 

primárně za účelem zvýšení ekonomického zisku. Přínos informačního systému v tomto 

ohledu samozřejmě není v jeho nejlepší ceně, ale v nejlepší schopnosti zajistit dostatečné 

mnoţství zakázek pro dopravce. Z toho jednoznačně vyplývá, ţe nejdůleţitějším faktorem 

a následně i hlavním kritériem bude mnoţství nabídek v dané kategorii dopravy. Upřesnění 

zvolených kritérií je popsáno v následující části kapitoly. 
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Dalším významným sledovaným kritériem je cena. Některé databanky poskytují 

své sluţby pouze za měsíční či roční poplatek a některých je třeba zohlednit i zpoplatnění 

registrace, proto bude cena za sluţby rozloţena do dvou kritérií. 

Poslední kritéria pro rozhodování jsou zaměřena na vlastní aplikace, kdy jsem 

hodnotil jejich praktické vyuţití z pohledu přímého uţivatele (obvykle dispečera firmy) a 

dostupnost nadstandardních sluţeb včetně jejich praktické pouţitelnosti. Nejdůleţitější 

nadstavbou dopravních IS je funkce tzv. blacklistu, který přinejmenším upozorňuje na 

neplatící subjekty, případně je správci databanky pomáhají aktivně řešit. Právě funkce 

blacklist byla z těchto důvodů zvolena jako jedno ze samostatných kritérií. 

Zvolená kritéria MCA 

- mnoţství denních nabídek volných pro zmíněnou kategorii dopravy 

- cena registrace 

- roční paušál (případně měsíční paušál x12) 

- blacklist 

- kilometrovník a mapa 

- doplňkové sluţby 

- uţivatelské prostředí 

4.3 Stanovení vah kritérií 

Jednotlivá kritéria nemají pro výsledek analýzy stejný relativní význam, proto je 

třeba jejich význam zohlednit. Váhy lze stanovit různými způsoby. Pro řešení této analýzy 

jsem zvolil metodu párového srovnání, která dle mého názoru v tomto případě nejlépe 

vyhodnotí vliv jednotlivých kritérií na celkový výsledek. Metoda párového srovnání se téţ 

nazývá Fullerovou metodou a při její aplikaci sestavujeme tzv. Fullerův trojúhelník. 

Fullerova metoda 

Princip FM spočívá v párovém srovnání jednotlivých kritérií. Kaţdá dvě kritéria 

srovnáváme vůči sobě a volíme to důleţitější. Pokud nelze určit důleţitost, volíme obě 

srovnávaná kritéria. Celkový počet srovnání je tedy   
      

 
, kde k  je počet kritérií. 

Kritéria jsem pro snazší orientaci nejprve očísloval v následující tabulce 1. 
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Tabulka 1 - Očíslování kritérií 

k kritérium 

k1 mnoţství denních nabídek volných pro zmíněnou kat. dopravy 

k2 cena registrace 

k3 roční paušál (případně měsíční paušál x12 – zohledněná sleva) 

k4 blacklist 

k5 kilometrovník a mapa 

k6 doplňkové sluţby 

k7 uţivatelské prostředí 

 

Dalším krokem bylo vytvoření Fullerova trojúhelníku v tabulce 2, jehoţ dvojřádky 

tvoří dvojice pořadových čísel kritérií tak, aby se kaţdá moţná dvojice vyskytla právě 

jednou. Následně jsou v kaţdém dvojřádku vybrána kritéria s větší váhou, nebo obě, pokud 

jsou kritéria srovnatelná. Případný výběr obou kritérií z jedné dvojice nemá vliv celkový 

počet srovnání pro další výpočty. 

Tabulka 2 - Fullerův trojúhelník 

1 1 1 1 1 1 

2 3 4 5 6 7 

2 2 2 2 2 
 3 4 5 6 7 
 3 3 3 3 

  4 5 6 7 
  4 4 4 

   5 6 7 
   5 5 

    6 7 
    6 

     7 
      

Počet vybraného i-tého kritéria jsem označil ni a celkovou váhu i-tého kritéria vi lze 

poté vypočíst jako     
  

 
  kde i = 1,2,…,k. Konečný výsledek vah jednotlivých kritérií je 

zobrazen v tabulce 3. 
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Tabulka 3 - Výpočet vah 

k n v váha 

k1 6 0,29 28,6% 

k2 2 0,10 9,5% 

k3 5 0,24 23,8% 

k4 4 0,19 19,0% 

k5 2,5 0,12 11,9% 

k6 0,5 0,02 2,4% 

k7 1 0,05 4,8% 

 
21 1,00 100,00% 

 

4.4 Stanovení škály hodnot pro MCA 

Jednotlivá kritéria mohou nabývat různých hodnot a to numerických i 

kvalitativních. Je třeba převést kritéria na jeden typ, jímţ bude v mém případě číselná 

(bodová) škála. Dále je nutné hodnoty převést na stejnou logiku uţitku. To znamená, 

pokud budeme například hodnotit uţivatelské prostředí v rozsahu 1 – 10 bodů, kdy 10 

bodů znamená největší uţitek (nejlepší uţivatelské prostředí), je nutné ve stejné logice 

zachytit i ceny. Pak tedy nejlevnější IS bude ohodnocen nejvíce body atd. 

Pro všechna kritéria pouţiji škálu hodnocení body od 1 do 10 v pozitivní logice, 

tzn. čím více bodů, tím lépe. 

4.5 Ohodnocení kritérií jednotlivých IS 

 Kritérium 1 – mnoţství denní nabídek 

Nejvyšší hodnota je zde 10000, coţ je povaţováno za maximum a jednomu bodu ze 

škály tedy odpovídá hodnota kaţdých započatých 1000 nabídek. 

 Kritérium 2 – cena registrace 

Nejvyšší hodnota 10.900,- Kč je maximum hodnocené 1 bodem. Kaţdý další bod je 

přidělen za cenu o 1/10 menší neţ toto maximum. IS bez registračního poplatku 

jsou hodnocené 10 body. 

 Kritérium 3 – roční paušál 



Jan Paganik: Analýza IS pro podporu spedičních a dopravních sluţeb 

2012  26 

Nejvyšší hodnota je 39.000,- Kč je maximum hodnocené 1 bodem. Kaţdý další bod 

je udělen za cenu o 1/10 levnější neţ toto maximum. 

 Kritérium 4 – blacklist 

Za existenci a formu blacklistu jsem udělil 1 aţ 5 bodů, dle jeho funkčnosti a 

kvality. Dalších 5 bodů zohledňuje aktivní přístup k řešení dluţníků. 

 Kritérium 5 – kilometrovník a mapa 

Polovina bodů zohledňuje kvalitu mapových podkladů a jejich snadnost pouţívání a 

druhá polovina oceňuje nadstandardní funkce. 

 Kritérium 6 – doplňkové sluţby 

Zohledňuje mnoţství a kvalitu doplňkových sluţeb. 

 Kritérium 7 – uţivatelské prostředí 

Zohledňuje vizuální stránku aplikace, její ergonomii a intuitivnost. 

V následující tabulce 4 jsou přiřazeny body mým 3 hodnoceným variantám (IS) 

k jednotlivým kritériím. Tabulka 4 pro názornost ještě nezohledňuje váhy kritérií. 

Jednotlivé bodové hodnocení jsem přidělil na základě svého osobního názoru a zkušenosti. 

Tabulka 4 - Hodnoty kritérií před úpravou vah 

v varianta k1 k2 k3 k4 k5 k6 k7 celkem bodů 

v1 Trans.eu 3 10 8 8 10 10 10 58 

v2 Raaltrans 10 1 8 6 8 1 5 39 

v3 TimoCom 1 10 1 7 8 5 8 40 

 

4.6 Výběr nejvhodnějšího IS 

Z tabulky 4 vyplynulo, ţe pokud bych nebral v potaz váhu neboli významnost 

jednotlivých parametrů (kriterií), vyšla by jednoznačně nejlépe varianta 1, tedy IS 

Trans.eu. Jednotlivá kritéria však nemají stejnou důleţitost, tudíţ bylo třeba je zohlednit 

pomocí vypočítaných koeficientů z tabulky 3. Finální výsledek je zobrazen v následující 

tabulce 5. 
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Tabulka 5- Výsledky multikriteriální analýzy 

Výsledky multikriteriální analýzy 

v varianta k1 k2 k3 k4 k5 k6 k7 celkem bodů 

v1 Trans.eu 8,57 9,52 19,05 15,24 11,90 2,38 4,29 70,95 

v2 Raaltrans 28,57 0,95 19,05 11,43 9,52 0,24 2,38 72,14 

v3 TimoCom 2,86 9,52 2,38 13,33 9,52 1,19 3,81 42,62 

 

Po uplatnění vah kriterií se pořadí změnilo a jako nejvhodnější informační systém 

pro nákladní maloobjemovou přepravu se dle mé MCA ukázal RallTrans. V tabulce 5 jsou 

zvýrazněny nejlepší hodnoty u kaţdého kritéria a na první pohled je jasné, ţe tento IS vyšel 

z hodnocení nejlépe pouze na základě dvou parametrů, které jsou však jednoznačně 

nejdůleţitější. Zmíněné IS systémy mají za cíl ekonomický zisk pro svého uţivatele, 

potaţmo zajistit mu co největší mnoţství příleţitostí získat zakázku na dopravu. To systém 

Raaltrans splňuje ze všech nejlépe. Dle mého názoru by na základě expertního přístupu 

k hodnocení vah kritérií bylo moţné prvnímu kritériu váhu ještě zvýšit. Po takové úpravě 

by výsledek samozřejmě zůstal nezměněn, naopak by se zdůraznil a to budiţ důkazem 

správného postupu a úvahy. 

4.7 Potenciál optimalizace vybraného IS 

Jak jsem jiţ zmínil, databanka Ralltrans výrazně převýšila ostatní systémy pouze 

mnoţstvím denních nabídek a nejniţší paušální cenou. V ostatních ohledech, které byly 

v analýze rozebrány, velmi zaostávala. Ralltrans zde má velký prostor pro zlepšení 

převáţně v oblasti uţivatelského prostředí a doplňkových funkcí. 

Za naprosto zásadní nedostatek povaţuji chybějící blacklist. Ten si sice sami uţivatelé 

vytvářejí v inzertní části aplikace, ale toto řešení je příliš provizorní, komplikované a 

hlavně ne zcela dobře funkční. Záznamy zde jsou logicky duplicitní, často neaktuální a 

nepřesné. Vyhledávání je také velmi náročné, obzvlášť časově.  

Archaický vzhled by si jistě zaslouţil výrazný upgrade. Aplikace působí opravdu 

nevzhledně a navíc nemoţnost přizpůsobení širokoúhlým monitorům komplikuje vlastní 

pouţívání aplikace.  
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5. Závěr 

Trh informačních systémů pro podporu spedice a automobilové dopravy zaţívá 

v posledních letech obrovský růst a to nejen v rámci Česka, ale i celé Evropy. Tento fakt je 

následek mnoha příčin. Mezi nejvýznamnější patří jistě globalizace v rámci Evropy, kdy 

aktivity podnikatelských subjektů běţně přesahují hranice svých domovských zemí. Děje 

se tomu tak nejen v rámci velkých nadnárodních korporací, ale i v rámci malých 

společností s minimem zaměstnanců a výjimkou nejsou ani ţivnostníci. Moderní trendy 

v řízení systémů jasně zdůrazňují kvalitu a efektivitu činností. Pokud zmíněné přívlastky 

spojím s dopravou, tak lze říci, ţe kvalitní a efektivní doprava je ta, která je levná a 

přichází (přijíţdí) právě včas. 

Účelem mé práce bylo analyzovat dostupné IS pro danou kategorii. Na našem 

národním trhu jsou jich dostupné jednotky aţ desítky. Bohuţel ve většině případů se jedná 

o projekty, které jsou zatím v počátku vývoje nebo nemají dostatečnou základnu uţivatelů 

z pohledu zadavatelů dopravy. Do mého výběru se dostaly pouze ty nejvýznamnější. 

Zabývat se systémy specializovanými pouze na zmíněnou kategorii dopravy nebylo 

moţné, protoţe se vyskytují v minimální míře a obvykle jsou prakticky nevyuţitelné pro 

svou extrémně nízkou denní nabídku nákladů. 

V mém výběru byl původně i systém portálu teleroute.cz, který patří pod evropskou 

společnost teleroute.com. Na základě informací z propagačních materiálů a webové 

prezentace by byl zcela jistě silným konkurentem mnou vybraným systémům, ale bohuţel 

se mi nepodařilo získat ani krátkodobý testovací přístup k jejich aplikaci a na základě 

neověřených informací propagačního charakteru jsem si nedovolil tento IS do analýzy 

zahrnout. 

Vybrané dopravní databanky jsem hodnotil primárně z pohledu dopravce a dle toho 

jsem volil i příslušná kritéria. Z analýzy vyplývá, ţe přístup k této problematice mají 

poskytovatelé těchto sluţeb značně rozdílný, ačkoli mají velmi podobný cíl. Vítězný 

systém RaalTrans jasně preferuje obsah nad formou, coţ samozřejmě není ideální přístup, 

ale přesto ho mohu na základě mnou zjištěných skutečností doporučit jako nejvýhodnější 

pro dopravce zabývající se maloobjemovou přepravou. 
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Přílohy 

1. Pickup 

 

Obrázek 11- pickup (zdroj: 

http://ticariarac.vw.com.tr/bannerflash/models/caddy/galeri/maxi_van/pics/ext/02b.jpg) 

2. Dodávka 

 

Obrázek 12 – dodávka (zdroj:http://www.volkswagenclub.net/graphics/articles/42/images/full/volkswagen-

crafter.jpg) 

3. Plachtová dodávka 

 
Obrázek 13 - plachtová dodávka (zdroj: http://www.mokosak.com/files/mercedes02.jpg) 


