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1  Úvod 

 

Rozsáhlá společnost České dráhy, a. s. je dominantním dopravcem osob nejenom u nás, ale 

i za hranicemi republiky. Vznikla prvního ledna roku 2003 a vlastníkem je stát. Zajišťuje 

přepravu osob po železničních sítích. Jejich délka měří 9 500 km. ČD, a. s. se řadí mezi deset 

nejvýznamnějších společností v Evropě. 

 

Dceřiná společnost společnosti ČD, a. s. ČD Cargo vznikla v roce 2007 a je druhým největším 

přepravcem komodit v České republice, jsou to komodity zemědělské a průmyslové povahy, 

pohonné hmoty, kontejnery i nadměrné náklady. Přeprava je zajišťována několika vozy, 

do kterých jsou řazeny jak ucelené vlaky, tak systémové vozy. Bohužel se na trhu v oblasti 

přepravy objevuje mnoho konkurenčních rozvinutých a úspěšných firem. I přesto se společnost 

ČD Cargo drží na předních příčkách. Železniční přeprava má velkou konkurenci v jiných 

dopravních oborech, jako je letecká, vodní nebo silniční, přičemž silniční přeprava zaujímá v 

objemu přepravy první místo. Ale má rovněž konkurenci v rámci svého oboru. 

 

Cílem bakalářské práce je zhodnotit postavení uvedené společnosti na trhu. Pomocí několika 

analýz, jako jsou SWOT analýza, analýza marketingového mixu a Porterova analýza pěti 

konkurenčních sil bude provedeno hodnocení, zdali má společnost v oblasti přepravy šanci dále 

konkurovat současnému velkému množství firem.  

 

Pomocí SWOT analýzy budou vymezeny silné a slabé stránky přepravy a hrozby a případné 

příležitosti. Rozbor marketingového mixu nám prokáže správnost stanovené ceny a možnosti 

propagace. Porterova analýza pěti konkurenčních sil odhalí konkurenční rivalitu. 

 

Ve společnost ČD Cargo se rozvíjí nový produkt jménem ČD Cargo Plus, jehož cílem je 

maximálně konkurovat silniční přepravě. Tento produkt nabízí komplexní zajištění přepravy 

komodit s garantovanou dobou dodání. V bakalářské práci bude popsán cíl a vývoj tohoto 

produktu.
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2  Železniční nákladní přeprava 

 

Železniční doprava je nejperspektivnější přeprava pro zboží hromadné povahy jako mohou být 

např. uhlí, stavební materiál, ropa, nerostné suroviny a zemědělské plodiny. U komodit, jenž 

nedisponují hromadnou povahou, je nejvíce používanou díky jednodušší přepravě při delších 

vzdálenostech. Železniční přeprava dominuje v převozu objemnějších transakcí, kde selhává 

převoz silniční, letecké, vodní a jiné dopravy. (11) 

 

Délka železničních tratí je v České republice 9 430 km, což je hustota 0,12 km/km
2
, jak lze vidět 

v tabulce 2.1. Zhruba 3 000 km nejdůležitějších železničních tratí přenáší asi 70 % výkonů 

osobní dopravy a 90 % výkonů nákladní přepravy. Délka železniční sítě u nás tvoří 9 487 km 

tratí, regionální síť má rozlohu 3 256 km. V mnoha zemích platí na železnici monopol. V České 

republice představují monopol České dráhy, a. s.. Představují jediný druh dopravy, který po roce 

1990 nebyl transformován, tj. privatizován. Zachování osobní železniční dopravy na vybraných 

železničních regionálních tratích bude záviset na zájmu široké veřejnosti. (12) 

 

„Technickou základnu železniční přepravy tvoří: 

 

 dopravní cesty 

 dopravní prostředky 

 dopravní zařízení 

 manipulační prostory" (Veřejná správa a finance veřejného sektoru, s. 515) 

 

Stabilní část technického zařízení železniční dopravy je tvořena dopravní cestou a zařízením 

na dopravních cestách. Mobilní skupinu železniční dopravy tvoří mohutné lokomotivy 

a železniční vagóny. Železniční doprava prožívá určitou renesanci vzhledem k tomu, že se jedná 

o nadmíru čistou ekologickou dopravu. (10) 
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Tab č 2.1 

Délka železniční sítě ve vybraných zemích a její podíl na přepravě 

 

 

Země 
Délka železniční 

sítě v km 

Podíl na přepravě 

zboží v % 

Podíl na přepravě 

osob v % 

USA x 38  0,4 

Francie 34322 20 10 

Velká Británie 16926 10 7 

Švýcarsko 5020 40 13 

Holandsko 2828 2 2 

ČR 9400 78 31 

 

Poznámka: X= údaj v tabulce není znám. 

Zdroj: (10) 

 

 

2.1  Společnost České dráhy 

 

Akciová společnost České dráhy vznikla 1. ledna 2003. Byla založena jako společnost 

provozující činnosti dopravního podnikání v přepravě osob a zboží spolu s podnikáním v oblasti 

provozování železniční dopravní cesty. Strategické cíle společnosti jsou strukturovány do čtyř 

základních oblastí; orientace na zákazníka, stabilita podniku, uplatnění zásad manažerského 

řízení a integrace. Každý z těchto cílů má svůj nezpochybnitelný vliv na budoucí úspěch 

společnosti. Hlavní dceřinou společností je ČD Cargo, jenž se zabývá přepravou nákladní. (20) 

 

 

2.2  Financování železniční dopravy 

 

Financování železniční dopravy vychází, u nákladní přepravy, z ekonomické únosnosti cen 

za dopravu zboží. Nákladní doprava je plně financována z tržeb za přepravu, neboť je stlačována 
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dolů konkurencí jiných typů přepravy, zejména kamionové. Osobní železniční doprava pokrývá 

svými příjmy z regulovaného jízdného pouze 30 % variabilních nákladů. Osobní doprava 

na železnici vždy byla, je a bude ztrátová a musí být proto dotována ze státního rozpočtu. Státní 

dotace dohromady s regulovanou cenou jízdného jsou hlavním peněžním vyjádřením politiky 

státu v této sféře. 

 

Příspěvek státu na železniční dopravu podporuje obzvláště tyto činnosti: 

 

 udržení provozuschopnosti rozsahu základní železniční infrastruktury 

 přiměřenou nabídku veřejné hromadné dopravy 

 ekologická řešení 

 rozvoj modernizace dopravních železničních sítí (10) 

 

 

2.3  Historie železniční nákladní přepravy 

 

„Než došlo k vynálezu lokomotivy, byla nejvyšší rychlost, jíž byl člověk schopen se pohybovat, 

limitována tempem nejrychlejšího koně. Parní vlaky, z nichž první se rozjely na počátku 

19. století ve Velké Británii, umožnily přepravu osob i nákladů do té doby nepředstavitelnými 

rychlostmi. Tato volnost pohybu, oživující nejeden obchod, ale urychlující také proces osídlování 

kontinentů, dovolila i rychlejší expanzi měst a poskytla lidem volný čas. Tato kapitola 

představuje vozidla, jež se stala význačnými milníky ve dvousetleté historii železnic, a posunula 

tak svět kupředu.“ (Vlaky a železnice, s. 6) 

 

Během padesáti let se pak rozšířila dopravní železniční síť, která umožnila celosvětový růst 

obchodu a nabídla lidstvu jinou možnost pohybu. Pozdější nástup motorové, a zejména 

elektrické transakce umožnil vlakům udržet si své pevné postavení i ve vzdálené 

budoucnosti. (5) 

 

 

Přeprava v ČSR po roce 1918 

 

„Po vzniku samostatného československého státu v 1918 došlo k postupné reorganizaci 

železničních drah. Nový stát navazoval na dopravně politickou tendenci řady evropských států 
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převádět železnice do rukou státního kapitálu.“ (Železnice v Československé dopravní soustavě, 

s. 37) 

 

Že se situace v té době stala nelehkou, potvrzuje také ta skutečnost, že se v krátkém období 

sedmi let vystřídalo na pozici ministrů železnic pět adeptů. Do roku 1925 bylo přesunuto 

do státní sféry 48 drah. V soukromém sektoru zůstalo i nadále 11 drah. Na samém počátku roku 

1919 byly zahájeny práce na vybudování místní dráhy z Břeclavi do Devínské Nové Vsi 

na hlavní dvoukolejnou trať. Dále byly přestavěny spojovací tratě ze Vsetína přes Horní Lideč 

do Bylnice a z Veselí na Moravě do Nového Mesta nad Váhom. Těsně před vypuknutím druhé 

světové války bylo vybudováno spojení i se Slovenskem. A následně v Praze Na Žižkově 

vzniklo nákladové nádraží, do něhož byla soustředěna většina přepravy vozových zásilek 

pro hlavní město Prahu. Krátce po roce 1938 a po obsazení Československa hitlerovskými 

okupanty byly na našem území kompletně zastaveny všechny investiční práce na železnici. (8) 

 

 

Období po druhé světové válce 

 

Období po druhé světové válce, kdy bylo Československo zasaženo drtivou ránou, byly 

prakticky všechny železnice zničeny. Téměř okamžitě po osvobození od Hitlera 

si Československo výrazně oddychlo a začalo dávat železnice pomalu dohromady. Železniční 

pracovníci vyklízeli zbytky trosek, aby se co nejdříve mohla doprava znova rozjet. Pokládali 

nové koleje, opravovali zničené lokomotivy a zavalovali mohutné díry po bombách. A již 

ke konci roku 1945 ze Škodovkových závodů v Plzni vjela na koleje první nově vyrobená 

poválečná lokomotiva. A jako by dala pokyn ke znovuzrození železnice. Do půlky dubna roku 

1946 byly obnoveny všechny železnice a do konce téhož roku začala fungovat přeprava zboží. 

S rychlým nárůstem průmyslu i zahraničního obchodu vzrostl provoz železniční nákladní 

přepravy. Nejvíce však vzrostla přeprava uhlí, stavebnin a rud. (6, 8) 

 

„Od roku 1948 do roku 1985 vzrostl objem železniční přepravy zboží zhruba ze 75 mil. tun ročně 

na 280 mil. tun, tedy téměř na čtyřnásobek.“
 
(Železnice v Československé dopravní soustavě, 

s. 83) 
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„Od roku 1985 ČSD rozšířily počet dálkových vlaků a přímých spojů a zlepšily návaznost 

na jednotlivé spoje. V mezinárodní dopravě byly zavedeny nové noční a sezónní vlakové spoje 

a jejich provoz se zrychlil.“(Železnice v Československé dopravní soustavě, s. 115) 

 

 

Železniční přeprava ve světě 

 

Již staří Babylóňané využívali kolem roku 2200 př. n. l. dráhy sestavené z kamenů pro svá 

jednoduchá kolová vozidla. Také staří Řekové a Římané používali tyto vozové dráhy. 

Ve středověku se v severní Anglii a střední Evropě stavěly důlní tratě, po nichž tažní koně nebo 

horníci tlačili těžké, naložené vozy. Kolem roku 1790 se dřevo nahradilo železem – nejprve 

pro výrobu kol a později na koleje. Asi deset let na to vznikl plán postavit železnou dráhu. 

Bohužel dosud nikdo nevynalezl lokomotivu. Uchopil se toho tedy Nicholas Joseph Cugnot, 

který dal vzniknout první parou poháněnou lokomotivu. A už v roce 1804 táhla tato lokomotiva 

po kolejích vůbec poprvé v historii vagóny. Bohužel i tahle situace se neobešla bez komplikací. 

A tak až o 25 let později George Stephenson prosadil parní provoz. Dne 25. září 1825 projel trať 

s jednou ze svých vlastních lokomotiv a s šesti ložnými vozy, které byly schopny pojmout 

450 cestujících. Tehdy dosáhl rychlosti 13 km/hod. Jízda vyvolala takový zájem, že o devět 

měsíců později vznikl plán na první meziměstskou trať. Do roku 1842 bylo ve Velké Británii 

položeno 2 080 km kolejí. A do deseti let se železniční síť rozrostla ještě o dalších 7 200 km. 

Železnice se tak stala nekontrolovatelnou, protože v tomto oboru chyběla jakákoliv politika. 

 

Tak jako ve Velké Británii tak i v Americe měla železnice skromné začátky. První pravidelný 

parní vlak vyjel na železniční trať 15. ledna roku 1931. 

 

Stejně tak i v Evropě se historie začíná psát v roce 1829. Do roku 1840 položily evropské státy 

základy železničních sítí. Avšak, oproti Velké Británii, Evropa budovala železnice vcelku 

systematicky. Evropské země měly odlišné stanovisko k vývoji lokomotiv a tak se na sklonku 

19. století objevily novinky, které byly pro vývoj železnic obrovským přínosem. Německý 

technik Ernst von Siemens úspěšně představil první elektricky poháněnou lokomotivu na světě. 

Další Němec Rudolf Diesel vynalezl první vznětový motor. (5) 

 

„Do roku 1970 byla ve většině světa zrušena parní trakce a nákladní dopravu ovládly zejména 

motorové lokomotivy. Většinou však šlo o stroje pomalé, neschopné konkurovat silniční 
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a rozvíjející se letecké nákladní dopravě. Pozornost byla tedy soustředěna na speciální vozy 

a na lokomotivy schopné dosahovat i s nákladními vlaky vyšších rychlostí. Nejnovější motorové 

lokomotivy vozí těžké nákladní vlaky rychlostí i přes 110 km/hod.“ (Vlaky a železnice, s. 130) 

 

A tak celosvětový vývoj železnic na počátku 20. století přinesl již zásadní odlišnosti 

v konstrukcích lokomotiv pro jednotlivé druhy výkonů. Na hlavních tratích po celém světě 

se rozšiřovaly vedle hbitých elegantních rychlíkových lokomotiv též mohutné konstrukce 

lokomotiv nákladních. (5) 

 

 

2.4  Analytické metody 

 

Pro analýzu prostředí lze využít celou řadu metod. Záleží na tom, k čemu budou získané 

výsledky sloužit, a zda-li je společnost efektivně využije ve svůj prospěch.  

 

 

2.4.1  SWOT analýza 

 

Analýza SWOT spočívá v posouzení současného stavu firmy na trhu a jejího okolí. Zhodnocuje 

silné stránky a upozorňuje na stránky slabé. Tato analýza se považuje za interní. V externím 

prostředí firmy hledá příležitosti a upozorňuje na hrozby. Schéma SWOT analýzy je znázorněn 

na obrázku 2.1. Hlavou SWOT analýzy je hledání vzájemných synergií mezi příležitostmi 

či hrozbami a silnými a slabými stránkami. (12) 

 

Analýzu SWOT zařazujeme mezi primární metody strategické analýzy pro její charakter 

dosažených, sjednocených a následně vyhodnocených poznatků. Z této charakteristiky vyplývá, 

že SWOT analýza pracuje s informacemi a daty získanými v průběhu procesu hodnocení. 

Umožňuje podnikateli přehledně zobrazit všechny potencionální hrozby a zvýraznit příležitosti 

vnějšího prostředí v kombinaci se silnými a slabými stránkami organizace a vytvořit tak základní 

rámec pro další možnost využití zjištěných poznatků ve strategickém řízení. 

 



 
12 

Analýza – S (Strenghts) – silných stránek 

Silné stránky jsou pozitivní vnitřní podmínky, umožňující organizaci získat převahu 

nad konkurenty a využít je ve svůj prospěch pro získání dalších konkurenčních výhod. Cílem je 

získat, co nejvíce silných stránek. Mezi silné stránky se řadí např. unikátní produkt nebo vlastní 

zdroje financování. Při hodnocení silných stránek si pokládáme tyto otázky: 

 

„Co organizace dobře zvládá? V čem je, na rozdíl od jiných, opravdu dobrá a výjimečná?“ 

(Základy managementu, s. 57) 

 

Analýza – W (Weaknesses) – slabých stránek 

Slabé stránky jsou takové složky, které mají oproti konkurenci slabší a horší úroveň a mohou 

vést k nižší organizační výkonnosti. Tyto složky se snaží podnik analyzovat a co nejrychleji 

odstranit. Nespokojenost zákazníků a nízké portfolio produktů zařazujeme mezi slabé stránky. 

Hlavními otázkami při hodnocení slabých stránek jsou otázky typu: 

 

„Co organizace nezvládá? Funguje v podmínkách, které jsou ve srovnání s konkurencí méně 

výhodné? Je jakýmkoli způsobem zranitelná?“ (Základy managementu, s. 57)  

 

Analýza – O (Opportunities) – příležitostí 

Příležitosti jsou současné nebo budoucí podmínky vnějšího prostředí, které jsou zároveň příznivé 

současným nebo potenciálním cílům společnosti. Jsou to také metody, které rozvíjejí silné 

stránky společnosti a upřednostňují ji na trhu. Mezi příležitosti můžeme zahrnout vznik nových 

trhů. Správně využitá příležitost může podnik vyzdvihnout a přinést zisk. Analýza příležitostí 

nabízí otázky typu: 

 

„Jaké možnosti nabízí vnější prostředí? Objevují se nové trhy? Existují předpoklady pro výrazný 

růst poptávky?“ (Základy managementu, s. 57) 

 

Analýza – T (Threats) – hrozby 

Hrozby jsou podmínky vnějšího prostředí, které jsou nepříznivé současným nebo budoucím 

záměrům organizace. Do hrozeb zařazujeme zejména vstup nové konkurence na dosavadní trh. 

Bohužel se taková hrozba nedá ovlivnit. Avšak po výběru vhodné strategie se hrozby mohou 

výrazně eliminovat. (3, 16, 25) 
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Obr. 2.1 

Swot analýza 

 

 

 Zdroj: (16) 

 

SWOT analýza ztratí svůj význam, pokud se začne klást důraz pouze na sestavení čtyř seznamů 

(SWOT) bez jakýchkoliv navazujících opatření, která vyplývají z definovaných strategií. 

 

Po vyhotovení matice získáme souhrnný přehled o současném stavu společnosti a východisko 

pro další zhodnocení fungování společnosti. Analýze předchází důsledný marketingový 

průzkum. Zpracovávaná analýza je však pouhým prostředkem pro další marketingové činnosti 

a pro přípravu dalších marketingových mixů a plánů. (7) 

 

 

2.4.2  Marketingový mix 

 

Marketingový mix je strategický marketingový nástroj pro vytváření jednotlivých 

komunikačních strategií a plánů, jejichž prostřednictvím se společnost snaží dosáhnout 

stanovených cílů na trhu. Definují se v něm všechny podstatné faktory, které hrají hlavní roli 

při navrhování produktů nebo služeb. Marketingový mix je pak souborem marketingových 

taktických nástrojů, vycházejících z výrobkové, cenové, distribuční a komunikační politiky 

podniku při utváření produktu či služby. 
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Čtyři základní nástroje marketingu jsou dle anglických názvů pojmenované jako čtyři P. Jsou 

to Produkt (výrobek i služby), Place (distribuce), Price (cena) a Promotion (komunikace).  

 

V šedesátých letech 20. století vytvořil McCarthyn a následně dopracoval Borden produktový 

marketingový mix, přičemž jeho autoři určili čtyři faktory, známé jako 4P. Model byl a je 

průběžně doplňován dalšími autory, zejména Kotlerem, jak je uvedeno v tabulce 2.2. (7) 

 

Produkt 

Je nejdůležitějším prvkem marketingového mixu. Lze jej nejobecněji vymezit jako nabídku 

firmy na cílovém trhu. Může to být výrobek či služba nebo jiný nemateriální produkt, který 

se na trhu určuje k tomu, aby uspokojil potřeby a přání zákazníka. 

 

Cena 

Cena se charakterizuje jako částka, která se požaduje, nabízí za zboží nebo služby. Cena 

zaplacená za zboží či služby může nebo nemusí mít vztah k hodnotě, kterou ke zboží nebo 

službám mohou připisovat jiní. Nejčastěji se vyjadřuje penězi.  

 

Cena podává informace o výši tržeb z výrobků a služeb, které nabízí na trhu. Častý jev, který 

cenu provází je, že čím je cena zboží vyšší, tím menší zájem o ní zákazník má. Ovšem 

tato zkušenost neplatí v každém případě. Stanovení ceny je jedním z rozhodujících prvků 

úspěšnosti podniku na trhu. (4) 

 

Distribuce 

Složka marketingového mixu, která doslova znamená místo, umístění či cestu, jak se správný 

produkt ve správný čas na, za správnou cenu a za přispění správně cílené komunikace dostane 

k zákazníkovi. Čím méně subjektů leží mezi výrobcem a konečným uživatelem, tím větší přínos 

je to pro podnik. Systém distribučních kanálů by neměl být komplikovaný. (7) 

 

Komunikace  

Komunikační politika zahrnuje veškeré aktivity směřující k tomu, aby se zákazník seznámil 

s výrobkem a následně si výrobek zakoupil. (9) 
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Komunikace je komplexním pojmem, který v sobě skrývá řadu dílčích prostředků. Marketingová 

komunikace se realizuje pomocí pěti nástrojů, do kterých se řadí reklama, osobní prodej, 

podpora prodeje, přímý marketing a public relations. (7) 

 

Tab. 2.2 

Produktový marketingový mix a jeho vývoj 

 

 

4P McCarthy, Borden (1960) 

Product Výrobek (zboží, služba) 

Price Cena 

Place Místo prodeje (distribuce) 

Promotion Propagace (komunikace) 

6P P. Kotler (1995) 

Politics Politicko-společenské rozhodnutí 

Public opinion Veřejné mínění 

7P P. Kotler (1995) 

People Lidé, prodejní personál 

 

Zdroj: (7) 

 

  

2.4.3  Porterova analýza pěti konkurenčních sil 

 

Porterův model patří k základním a nejvýznamnějším modelům analyzujícím konkurenční 

prostředí firmy a její strategické řízení. Jejím tvůrcem je profesor z Harvardské obchodní školy 

pan Michael Eugene Porter. Porterova analýza pěti konkurenčních sil byla vytvořena v reakci 

na SWOT analýzu, kterou Porter považovat jako příliš obecnou. Tento model můžeme 

považovat za analýzu odvětví. Schéma Porterovy analýzy pěti konkurenčních sil je znázorněn 

na obrázku 2.2. 
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Model zahrnuje několik faktorů, které ovlivňují ziskovost. Jsou v něm zahrnuta rizika silné 

konkurence, která omezují zvyšování cen a tím i zisk. Kupující svým vlivem rovněž tlačí cenu 

směrem dolů. Problémem mohou být rovněž dodavatelé, kteří firmu mohou nepřímo ohrozit. 

 

Stávající konkurence  

Stávající konkurencí jsou podniky, které jsou již vzniklé a přímo daný podnik ohrožují. 

V reálném ekonomickém prostředí mezi sebou firmy konkurenčně soupeří a zápasí 

o konkurenční výhodu, která má mnoho podob. Porter mluví o dvou základních: nákladové 

a diferenciační výhodě. Jakmile podnik dosáhne výhody, je schopen dodávat relativně stejně 

kvalitní výrobek či službu jako konkurence s nižšími náklady nebo jeho kvalita přesahuje kvalitu 

konkurence. Firmy ve snaze získat co nejvyšší podíl na trhu používají mnoho nástrojů 

např. technologické inovace, reklamní bitvy, poskytování lepších zákaznických služeb nebo nové 

výrobky. Intenzita je závislá na množství firem na trhu, na dynamice růstu trhu, na fixních 

a skladovacích nákladech a na nákladech spojených se vstupem firmy na trh. 

 

Nová konkurence  

Při analýze firemního konkurenčního prostředí musíme brát v potaz, krom současné konkurence 

taky konkurenci z řad podniků působících v jiných odvětvích či firmy nové. Zvláště odvětví, 

která se vyznačují vysokou ziskovostí, lákají mnoho nových firem. Kdykoliv může na trh 

vstoupit nová firma, avšak v reálu existuje mnoho bariér, které brání vstupu novým hráčům 

na trh. Mezi bariéry zahrnujeme regulaci vlády, patenty a know how, aktiva nutná pro vstup 

na trh a vysoká loajalita zákazníků k zavedeným značkám. Je dobré průběžně sledovat trh. Nikde 

totiž není psáno, že nově vzniklá firma se nemůže stát silným konkurentem. 

 

Vliv odběratelů 

Jednotliví odběratelé se od sebe liší velikostí, potřebami, kvalitou výrobků, služeb nebo 

potenciálem růstu. Velký vliv mají zákazníci v případech, kdy je pouze malý počet odběratelů 

a tlak na udržení každého z nich tlačí ceny dolů. Pokud se něco stane s primárním zákazníkem, 

poklesnou společnosti příjmy. Nemá-li firma problém s originálním výrobkem a není problém 

aby jej do nabídky zavedla i konkurence, musí společnost více investovat do propagace a přivést 

zákazníka na zpět.  
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Vliv dodavatelů 

Vliv dodavatelů je odvozen od jejich velikosti na trhu a potenciálu diktovat si podmínky dodání 

i ceny. Rizikem je monopol dodavatelů. Každé průmyslové odvětví vyžaduje k produkci 

pracovní sílu, materiál, hotové komponenty a jiné zásoby, tím vytváří vztah mezi dodavateli 

a odběrateli.  

 

Substituční produkty 

Substitučními produkty se rozumí produkty z jiného průmyslového odvětví, které mohou daný 

produkt nahradit. Pro zákazníky mohou mít totožnou či podobnou funkci. Hrozbou pro firmu je 

i jejich pouhá existence a tak se tyto produkty stávají konkurenty. (26, 27) 

 

Obr. 2.2  

Porterova analýza pěti sil 

 

 

 

 

 Zdroj: (48) 

 

 

3  Přeprava komodit v podniku 

 

Společnost se charakterizuje přepravou velkého množství produktů např. pevných paliv, 

chemikálií, štěrků, pískovin a mnoho dalších.  
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3.1  Základní charakteristika společnosti 

 

Společnost ČD Cargo (ČDC) je akciovou společností, která vznikla 1. prosince roku 2007. 

Základní kapitál činil 8 494 mil. Kč a jediným akcionářem jsou České dráhy, a. s.. Sídlo 

společnosti je v Praze. Zaměstnává cca 10 tisíc zaměstnanců. Organizační struktura společnosti 

je uvedena v Příloze č. 5. 

 

Strategickým cílem společnosti je zachovat si vedoucí pozici na trhu a současně být efektivní, 

zákaznicky orientovanou společností. Investiční činnost je zaměřena na oblast vozidlových 

parků. S ročním objemem přepravy zboží 86 mil. tun patří mezi pět největších železničních 

dopravců v rámci členských zemí EU. Své služby poskytuje především v České republice, 

a to hlavně díky dceřiným společnostem. Nakládka a vykládka je možná asi zhruba na 1 000 

místech. K dispozici má společnost celkem 900 lokomotiv, elektrických i motorových. 

Prostřednictvím dceřiných společností se rozvíjí aktivity i na území Evropské unie (viz Příloha 

č. 1). (19) 

 

 

3.2  Orgány ČD Cargo, a. s. 

 

Statutárním orgánem společnosti je představenstvo, které řídí činnost a jedná jménem 

společnosti. Tvoří ji čtyři členové, které volí a odvolává valná hromada. V čele představenstva je 

Ing. Petr Žaluda. 

 

Šestičlenná dozorčí rada ČDC je kontrolním orgánem a zároveň dohlíží na fungování 

představenstva. Je volena ze dvou třetin valnou hromadou a zbylou třetinu volí zaměstnanci 

společnosti. Volba zaměstnanců je velice důležitá, protože díky ní jsou vidět jejich zájmy. (55) 

 

Správní rada je obsazena třemi členy, kteří dohromady tvoří poradní orgán společnosti. Poskytují 

doporučení, návrhy i stanoviska nezbytná pro přípravu dlouhodobých koncepcí rozvoje. (13) 
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3.3  Charakteristika produktů  

 

Předmětem podnikání společnosti je železniční přeprava komodit pomocí několika druhů 

železničních vozů. Společnost se snaží nabídnout zákazníkům maximum ze svých služeb 

např. pronájmy vozů, svoz a rozvoz zboží či další doplňkové služby. Podíl doplňkových služeb 

představuje pouze 10 % z celkového objemu činností (viz Příloha č. 2). Mezi nejvýznamnější 

zákazníky ČDC patří především velké energetické, těžební a strojírenské společnosti. (55) 

 

Na hlavní produkty můžeme pohlížet z několika hledisek: 

 

a) Geograficky – mezinárodní a vnitrostátní přeprava 

Jedná se o síť železnic v rámci ČR a EU viz Obr. 3.1. Na obrázku je znázorněna železniční síť 

s vyznačením krajů.  

 

Obr. 3.1  

Vnitrostátní přeprava 

 

 

 

Zdroj: (19) 
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b) Technologicky 

Technologické hledisko rozděluje produkty na ucelené vlaky, jednotlivé vozy a systémové vlaky. 

 

Ucelené vlaky 

Ucelené vlaky jsou nejvhodnější pro přepravu velkého množství komodit. Tvoří největší 

konkurenční hrozbu pro silniční přepravu. Díky nízkým provozním nákladům, zjednodušené 

manipulaci, přijatelné ceně, rychlostí přepravy či přesností jsou ideální pro nákladní přepravu. 

Zákazník však musí disponovat dostatečným množstvím komodity, kterým musí vlak naplnit. 

 

Jednotlivé vozy 

Jednotlivé vozy jsou pro zákazníka nejpřijatelnější při přepravování malého objemu zboží. 

Při přepravě je použit pouze jeden a maximálně pět nákladních vozů. Vozy jsou dopravovány 

běžnou cestou. Jednotlivé vozové zásilky se mohou přirovnat k silniční přepravě. Nevýhodou 

jsou vyšší náklady a delší doba přepravy. Společnost ČDC je jediná, kdo poskytuje tento druh 

přepravy. 

 

Systémové vlaky 

Systémové vlaky jsou speciálním produktem železniční přepravy, který přepravuje zboží 

od mnoha odesílatelů nebo pro více příjemců. Využít je mohou všichni zákazníci, kteří 

nedisponují takovým objemným nákladem, který by mohl být přepraven pomocí ucelených 

vlaků. (19) 

 

c) Dle přepravovaných komodit 

Dle přepravovaných komodit rozdělujeme produkty do pěti skupin.  

 

1. Černé a hnědé uhlí 

Přeprava uhlí je pro společnost významným faktorem. Tvoří necelých 23 % celkové přepravy. 

Mezi hlavní odběratelé patří elektrárny společnosti ČEZ, a. s., teplárny a hutě. Přeprava uhlí 

probíhá v ucelených vlacích. Do komodity uhlí zahrnujeme především černé a hnědé uhlí a koks. 

Přeprava takovéhoto druhu komodity je přímo závislá na ekonomické situaci v hutnictví 

a energetice. V České republice začíná těžba uhlí pomalu klesat. Očekává se, že v budoucnu 

bude české uhlí nahrazeno uhlím z dovozu. 
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2. Stavebniny 

Přeprava stavebnin je typická pro železniční nákladní přepravu. Stavebniny se přepravují 

v obrovském množství, které by bylo obtížné přepravovat silničními kamiony. Ročně se 

po železnici přepraví bezmála 10 milionů tun stavebního materiálu. Mezi stavebniny se řadí 

zejména vápenec, cement, strusky, písek, štěrk, keramika a nerosty. Typické pro tuto přepravu 

jsou výsypné vozy. 

 

3. Železo a strojírenské výrobky 

Do této komodity řadíme především rudy, strusky, železný šrot, barevné kovy, stroje a přístroje. 

Jedná se o druhý významný přepravovaný produkt. Tuto komoditu z pohledu konkurence nijak 

zásadně neohrožují jiní přepravci. Přepravuje se pomocí ucelených vlaků.  

 

4. Dřevo a papírenské výrobky 

Ročně je přemístěno více než 5 miliónu tun dřeva a papírenských výrobků, jak uvnitř státu tak 

i za hranicemi České republiky. Do této komodity zahrnujeme nábytek, surové dřevo a také 

dřevěnou štěpku. 

 

5. Chemické produkty 

Nesmíme opomenout i přepravu ropy, olejů, nafty či kyselin, oxidů, síranů nebo kosmetických 

produktů a pracích prášků. Při přepravě nebezpečných chemických sloučenin se musí dodržovat 

bezpečnostní pravidla. Přeprava probíhá v cisternových vozech. Bohužel i přes velkou zkušenost 

v převozu je v tomto směru přepravy veliká konkurence, a to především v lodní a silniční 

dopravě. (19) 

 

 

3.4  ČD Cargo Plus 

 

Společnost ČD Cargo, a. s. vytvořila nový produkt komplexního zajištění přepravy zboží 

s garantovanou dobou dodání. Tento produkt se nazývá ČD Cargo Plus a byl vytvořen proto, aby 

navýšil podíl společnosti na přepravním trhu, získal nové přepravy ze silnice, zpřístupnil 

přepravu vozových zásilek širokému okruhu zákazníků a také, aby lépe využil dosavadní 

kapacity. Produkt nabízí cenově srovnatelné podmínky k silniční přepravě, garantovanou dobu 

dodání přepravované komodity k příjemci a sledování zásilky po celou dobu přepravy včetně 

avizace doručení zásilky. Jeho hlavní náplní je také ušetřit čas a v maximální míře zjednodušit 
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způsob objednávání přepravní služby. Součástí služby je komplexní odbavení zásilky ze strany 

ČDC a ve vybraných uzlech svoz a rozvoz silniční dopravou a také možnost krátkodobého 

skladování. Dopravce nabízí tuto službu svozu a rozvozu do okruhu 30 km od místa začátku 

železniční přepravy od vybraného uzlu (viz Příloha č. 3). Svoz a rozvoz je možno objednat pouze 

pro zboží přepravující se na EURO paletách o rozměrech 800 x 1 200 mm s maximální 

hmotností 750 kg na paletu. Na jeden železniční vůz o dvou nápravách lze naložit 

až 30 palet. (14) 

 

Tato obchodní nabídka ČD Cargo Plus se nevztahuje na přepravy nebezpečných zásilek, během 

jejichž cesty musí být plněny zvláštní předpisy správních úřadů. Nevztahuje se ani na přepravu 

mimořádných zásilek, které mohly ohrozit svými rozměry, hmotností nebo povahou způsobit 

potíže na zařízení, provozní možnosti dopravce, mohly by ohrozit bezpečnost železničního 

provozu nebo snížit rychlost vlaku. Nelze přepravovat živá zvířata a kolejová vozidla 

na vlastních kolech. Tento způsob přepravy se rovněž nevztahuje na přepravu ucelených vlaků. 

Konkrétních stanic v nichž se služby provádí je mnoho (viz Příloha č. 4). (19) 

 

Rozvoj produktu 

 

Společnost ČDC se snaží o rozvoj ČDC Plus pomocí rozšíření základních sítí garantovaných 

spojů, které jsou uvedeny na obrázku 3.2, rozšířením nabídky svozů a rozvozů a propojením 

s nabídkou Xrail. (14) 
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Obr. 3.2 

Základní rozsahy sítě 

 

 

 

Zdroj: (13) 

 

 

3.5  Projekt Xrail 

 

V rámci zvýšení konkurenceschopnosti v oblasti přepravy jednotlivých zásilek a skupin vozů 

vstoupila společnost ČDC do aliance Xrail. Projekt Xrail byl založen 6. července 2007 

v Mnichově a na jeho založení se podíleli DB Schenker, RCA, B-Cargo, SNCF Fret, SBB Cargo 

a Green Cargo. České dráhy byly tehdy pouze v roli pozorovatele. Plnohodnotným členem 

se společnost ČDC stala až 18. února 2010. Organizace Xrail vznikla 28. února 2010 ve formě 

akciové společnosti. Xrail je evropská aliance zabývající se přepravou vozových zásilek. 

Hlavním cílem projektu je poskytování mezinárodní železniční přepravy efektivnějším 

a pro zákazníky komfortnějším způsobem. Tato aliance má za úkol posílit konkurenceschopnost 

evropských železničních vozových zásilek vůči silniční přepravě. (21) 

 

Stalo se tak v reakci na přetrvávající úbytek objemu přeprav jednotlivých vozových zásilek. 

Myšlenkou projektu je posílit segment jednotlivých vozových zásilek s cílem zastavit jeho 

pokles a nastartovat růst objemu přeprav. 
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Projekt sleduje následující oblasti: 

 

 zvyšování provozní kvality a spolehlivosti přeprav  

 sledování zásilky po celou dobu přepravní cesty 

 stanovení předpokládané doby příjezdu do železniční stanice 

 poskytování informací o průběhu přepravy a času předpokládaného dodání ke klientovi (15) 

 

Xrail v žádném případě neřeší cenovou hladinu za přepravu. Hlavním přínosem projektu je 

zajištění maximální spolehlivosti přepravy, kde Xrail zaručuje až 90% spolehlivost dodání 

zásilky vůči garantovanému nejpozdějšímu možnému příjezdu zásilky k zákazníkovi. V rámci 

dlouhodobé vize hodlá aliance Xrail garantovat přesné datum a čas příjezdu zásilky. (2) 

 

 

4  Vyhodnocení přepravy a návrh opatření 

 

4.1  Přeprava komodit  

 

Společnost ČDC je největší přepravce zboží, které v jakémkoliv množství převeze z bodu 

A do bodu B na žádost klienta. Mezi přepravované komodity, jak již bylo výše zmíněno, patří 

např. hnědé uhlí, koks, stavebniny, potraviny či chemikálie. Analyzovaná data v BP jsou čerpána 

z interních zdrojů podniku. Tyto produkty jsou vykazovány ve statistikách v tunách a ve vozech 

(viz Příloha č. 12). Na základě interních statistik společnosti bylo zpracováno a vyhodnoceno 

momentální postavení společnosti na trhu nabídky a poptávky. Grafy použity v kapitolách 4.1 a 

4.2 jsou vlastnoručně zpracovány na základě interních zdrojů společnosti. Informace o níže 

popsaných komoditách jsou z posledních sedmi let, kde je vidno, že poptávka po přepravě je rok 

od roku nižší u většiny přepravovaných komodit.  

 

ČR disponuje solidní surovinovou základnou nerudních a stavebních surovin. V některých patří 

dokonce mezi významné producenty v rámci Evropy; jedná se o kaolín, živce, jíly atd.. 

Z palivoenergetických surovin je republika soběstačná jen v hnědém a částečně i černém uhlí. 

Ropa a zemní plyn jsou z naprosté většiny kryty dovozem. Importem jsou získávány rudy, kovy 

a také většina surovin pro výrobu průmyslových hnojiv. (28) 
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Hnědé uhlí, černé uhlí a koks 

 

Vývoj objemu přepravy tuhých paliv vykázaných v tunách a ve vozech od roku 2005 do roku 

2011 je znázorněn v grafech 4.1 a 4.2. V grafech jsou uvedeny přesné hodnoty přepravy. 

 

Vývoj přepravy hnědého uhlí během let 2005 až 2011 přinesl výrazný poklesl. V roce 2005 

přepravila společnost 313 tis. vozů. Největší množství železničních vozů, jenž přepravovaly tuto 

komoditu bylo v roce 2008, kde hnědé uhlí přepravilo asi 320 tis. vozů. Následný rok klesla 

přeprava na cca 282 tis. vozů s hnědým uhlím. Rok 2011 představoval nepatrné zvýšení oproti 

letům předchozím na necelých 294 tis. vozů, ale nad 300 tis. vozů se už objem přepravy nedostal 

(viz Příloha č. 6). Příloha obsahuje dva grafy vývoje přepravy hnědého uhlí v tunách 

a v přepravovaných vozech. 

 

Vývoj hnědého uhlí v množství přepravených tun je obdobný s vývojem přepravy ve vozech. 

Největší množství, které bylo zachyceno za sedmileté zkoumané období bylo cca 16 500 tis. tun. 

Toto množství bylo přepraveno v r. 2008. Naopak nejnižší množství hnědého uhlí bylo 

přepraveno jen o dva roky později pouze 14 100 tis. tun. V grafu lze tento skok vidět, výrazněji. 

V roce 2011 vzrostla přeprava hnědého uhlí na necelých 15 300 tis. tun. 

 

Graf 4.1  

Přeprava tuhých paliv ve vozech 
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Zanalyzujeme-li přepravu černého uhlí a koksu v tunách, zjistíme, že poklesla z 16 700 tis. tun 

na 9 400 tis. tun během čtyř let. Zdá se, že o komoditu, jenž je vhodná k topení, je nižší zájem 
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i z důvodu neustálého zvyšování ceny, která během sedmi let vzrostla zhruba z 3 800 Kč 

na necelých 5 800 Kč za tunu, jak uvedlo ministerstvo průmyslu a obchodu. Domácnosti nejeví 

zájem o pevná topiva, nýbrž o elektrické či plynové vytápění. V budoucnosti si můžeme být jisti, 

že většina domácností už černým uhlím nebo koksem vůbec topit nebude a přejde se na plynové 

vytápění, což je pro ně sice dražší, ale zato bezstarostné. 

 

Během sedmiletého průzkumu, se došlo k závěru, že vývoj přepravy černého uhlí a koksu je 

degresivní. Od roku 2005 do roku 2009 poklesla přeprava z 308 tis. přepravovaných vozů 

na pouhých 194 tis. vozů. Což představuje obří skok v množství vozů o cca 114 tis. vozů. 

Nepatrný nárůst byl zjištěn v roce 2010, ale o další rok později opět klesla přeprava 

na 178 000 vozů. V příloze jsou přiloženy grafy a tabulky vývoje přepravy černého uhlí a koksu 

(viz Příloha č. 7). 

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu uvedlo statistiku těžby pevných paliv od roku 2004 do prvního 

pololetí roku 2012. Těžba hnědého uhlí má v posledních devíti letech kolísavý charakter. V roce 

2004 se v ČR vytěžilo 480 47 tis. tun hnědého uhlí. Do roku 2007 se vyšplhal těžební průmysl 

až na 48 852 tis. tun. V dalších třech letech těžba výrazně klesala. Klesla o 5 078 tis. tun, až se 

dostala v roce 2010 na 43 774 tis tun. Rok 2011 přinesl výrazný vzrůst těžby na 46 620 tis. tun. 

Rok 2012 byl prozatím vyhodnocen v prvním pololetí na 22 984 tis. tun. (28) 

 

Z pohledu společnosti lze očekávat, že vývoj v přepravě hnědého uhlí bude mít klesající 

tendenci. Roční přeprava komodity by se mohla pohybovat kolem 13 mil. tun. Určitý vliv má 

vždy délka topného období ke klimatickým podmínkám. Po roce 2015 je tudíž předpokládán 

pokles přepravených objemů. Letošní zima byla výrazně chladná a dlouhá což by se mohlo 

projevit na přepravě. (29) 
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Graf 4.2  

Přeprava tuhých paliv v tunách 
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Přeprava stavebnin 

 

Stavební produkce v prosinci roku 2011 meziročně vzrostla o 16,2 %. Na příznivý výsledek 

působilo více faktorů. Z části to byly klimatické podmínky, které přinesly příznivé počasí 

a stavařům prakticky neomezené provádění veškerých stavebních prací, což byla oproti roku 

2010 úplně opačná situace, kdy bylo klima velice nepříznivé. Určitou roli mohla sehrát i zvýšená 

poptávka po stavebních pracích. I přesto je vývoj přepravy stavebnin během posledních čtyř let 

klesající. (28) 

 

Železniční přeprava stavebnin od roku 2007 až po současnost výrazně a rychle klesá. Vývoj 

objemu přepravy stavebnin od roku 2005 do roku 2011 je uveden v grafu 4.3. Jak z něho 

vyplývá, k nejvýraznějšímu poklesu přepravy došlo v roce 2009 a od té doby se drží na velice 

nízké úrovni. Nepatrný nárůst byl zaznamenán jen v roce 2011, ale jednalo se o nárůst pouze 

o 10 tis. vozů.  
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Graf 4.3  

Přeprava stavebnin ve vozech 
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Vyjádření přepravy stavebnin v tunách má stejný vývoj, jako je vývoj přepravy ve vozech. Jak 

se uvádí v grafu 4.4. Přeprava množství stavebnin v tunách poklesla z 8 200 tis. tun v roce 2007 

na nejnižších cca 5 500 tis. tun v roce 2010. V roce 2011 se množství stavebnin přepravovaných 

v tunách blížilo k hodnotě asi 5 950 tis. tun. 

 

Graf 4.4  

Přeprava stavebnin v tunách 
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Vývoj přepravy železa a strojírenských výrobků 

 

Vývoj přepravy komodity železa a strojírenských výrobků, viz graf 4.5, během let 2005-2008 

probíhal zcela bezproblémově a přeprava byla na úrovni 470 tis. vozů. Avšak v následujícím 

roce 2009 přeprava výrazně poklesla a dostala se na nejnižší úroveň, která byla skoro o polovinu 

nižší, než v roce předchozím (2008). Jednalo se zhruba o 290 tis. přepravených vozů. V roce 

2011 se však vývoj znovu dostal na vyšší úroveň a přeprava vzrostla na necelých 360 tis. vozů, 

přepravujících železo a strojírenské výrobky. Zdá se, že o přepravu železa a strojírenských 

výroků je znova zájem a poptávka stoupá.  

 

Graf 4.5  

Vývoj železa strojírenských výrobků ve vozech 
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Vývoj přepravy železa a strojírenských výrobků v tunách také pomalu stoupá a jeho hodnota 

se blíží k hodnotě, která byla zaznamenána v roce 2005, viz graf 4.6. V posledních letech byl 

největší objem přepravy zaznamenán v roce 2006 a to cca 19 610 tis. tun. Přestože objem 

přepravy železa stoupá jen nepatrně, je příznivou zprávou pro společnost ČDC. 



 
30 

Graf 4.6  

Vývoj železa a strojírenských výrobků v tunách 
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Chemické výrobky a kapalná paliva 

 

Pokud jde o přepravu chemikálií a kapalných paliv, jejich objem rod roku 2005 neustále klesá 

(viz Graf 4.7). Nejvýraznější propad nastal v roce 2009, kdy počet vozů klesl z cca 157 tis v roce 

2008 na 115 tis. Přitom v roce 2005 bylo přepraveno cca 194 tis. vozů. V roce 2011 bylo 

přepraveno pouze cca 112 tis. vozů. U žádné jiné přepravované komodity nebylo zaznamenáno 

snížení v tak výrazném rozsahu. 

 

Graf 4.7  

Přeprava chemikálií a kapalných paliv ve vozech 
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Pokles přepravy chemikálií a kapalných paliv, v přepravovaných tunách, znázorňuje graf 4.8. 

Sedmiletý průzkum zjistil snížení objemu přepravy o 3 205 tis. tun. V průměru se meziročně 
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snížila přeprava chemických výrobků a kapalných paliv asi o 458 tis. tun. Nejvýraznější pokles 

během sedmi let byl zaznamenán v roce 2008. Vozů v roce 2009 ubylo 42 tis., což v tunách 

přineslo pokles o 1 600 tis. v porovnání s rokem 2008. V průměru vyšlo na jeden vůz 38 tun 

chemikálií. 

 

Graf 4.8  

Přeprava chemikálií a kapalných paliv v tunách 
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Analýza přepravy dřevin  

 

I přes rozšířenou poptávku po dřevinách či dřevěném nábytku nebo dřevostavbách, zatím objem 

přepravy této komodity klesá (viz Graf 4.9). Je možné, že poptávající berou v úvahu i jiný zdroj 

přepravy než-li železniční. Klesající tendence to dokazuje. Mírný nárůst přepravy dřevin byl 

zaznamenán v roce 2010. Byl to sice nárůst nepatrný, jen o 14 tis. vozů, nicméně pro společnost 

ČDC byl pozitivní. Od roku 2007, kdy byl za sledované období zaznamenán nejvyšší objem 

přepravy (cca 193 tis. vozů) bylo v roce 2010 přepraveno o 93 tis. vozů méně. V roce 2011 

přepravila společnost ČDC 106 tis. vozů dřevin či jiných dřevařských a papírenských výrobků. 

Společnost očekává nárůst poptávky po dřevařských výrobcích už kvůli moderním trendům 

v oblasti dřevostaveb, kdy stále více lidí staví svá obydlí ze dřeva či dřevotřísky. 
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Graf 4.9  

Vývoj přepravy dřevařských výrobků v množství vozů 
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Křivka vývoje přepravy grafu 4.10 dřevařských výrobků v tunách od roku 2005 do roku 2011 má 

stejný tvar jako výše uvedena přeprava ve vozech. Výrazný pokles v letech 2008 a 2009 se 

projevil tak, že objem přepravy klesl z cca 6 700 tis. tun (2007) na pouhých 3 800 tis. tun (2009). 

V roce 2011 byl objem přepravy cca 4 110 tis. tun. 

 

Graf 4.10  

Přeprava dřevin v množství tun 
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Přeprava potravinářských výrobků 

 

Objem přepravy potravinářských výrobků ve vozech a v tunách od roku 2005 do roku 2011 

uvádějí grafy 4.11 a 4.12. Největší pokles přepravy komodit byl zjištěn právě u potravin. Jejich 

objem klesl o neuvěřitelné množství a zastavil se na pouhých 19 tis. přepravených vozech. 

V roce 2011 se jednalo o nejnižší objem přepravy ze všech komodit, které společnost přepravuje. 

V roce 2005 bylo přepraveno 57 tis. vozů s potravinami. V roce 2011 bylo přepraveno o 38 tis. 

vozů méně. V grafu lze vidět, že přeprava potravin nevzrostla v žádném roce za sledované 

období. 

 

ČSÚ uvedl ve svých výkazech, že v roce 2005 se staly hlavními vývozními položkami třtinový 

nebo řepný cukr a chemicky čistá sacharóza s hodnotou 4,6 mld. Kč. V roce 2010 se tato položka 

mezi deset hlavních vůbec nezařadila a její vývoz se proti roku 2005 snížil o 42,2 %. (22) 

 

Graf 4.11  

Přeprava potravinových produktů v množství vozů 
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Při posouzení objemu přepravy potravinářských výrobků v tunách (viz Graf 4.12) je výrazný 

pokles zaznamenán od roku 2005 pouze do roku 2008. V roce 2009 došlo ke vzrůstu přepravy 

potravinářských výrobků zhruba o 101 tis. tun. Jedná se o jediný nárůst přepravy, který byl 

zaznamenán za posledních sedm let. V letech 2010 a 2011 objem přepravy opět klesal 

až k 830 tis. tun. Ze sedmileté analýzy bylo zjištěno, že přeprava poklesla o 75 %.  
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Graf 4.12  

Přeprava potravinářských výrobků vyjádřena v tunách 
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Celková charakteristika přepravovaných komodit 

 

Vývoj objemu přepravy ve vozech u všech hlavních komodit v letech od roku 2005 do roku 2011 

je uveden v grafu 4.13. Téměř většina přepravovaných komodit vykazuje klesající hodnoty. 

Nejvyšších hodnot dosahuje přeprava železných a strojírenských výrobků. Tento 

nejdominantnější zdroj nákladní přepravy i po prudkém poklesu v roce 2009 zůstává na první 

příčce železniční přepravy. Na dvou dalších pozicích se objevují pevná paliva, mezi které se řadí 

černé uhlí, hnědé uhlí a koks. Přeprava hnědého uhlí vykazuje vyšší hodnoty a roste oproti 

černému uhlí a koksu, jejichž přeprava má klesající tendenci. Dřevo, chemikálie a stavebniny 

mají v podobné hodnoty a můžeme je zařadit na čtvrtou nejvíce přepravovanou komoditu. 

Na posledním místě jsou potraviny a zemědělské výrobky, které mají oproti nejvíce 

přepravované komoditě v prvních čtyřech letech v průměru o 400 tis. přepravovaných vozů 

méně. V roce 2011 to bylo zhruba o 340 tis. vozů méně. 
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Graf 4.13  

Celkový přehled všech přepravovaných komodit ve vozech 
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V tunách lze vývoj železniční přepravy komodit charakterizovat obdobně, až na několik rozdílů 

viz graf 4.14. Největší rozdíl při porovnání objemu přepravy v tunách a vozech lze vidět 

v přepravě železa a strojírenských výrobků, který zůstal v přepravě na prvním místě, kromě roku 

2009. V tomto roce klesl pod úroveň přepravy hnědého uhlí, které se dostalo v objemu přepravy 

na první místo. V dalších dvou letech byl objem přepravy železa a hnědého uhlí byla téměř 

stejný. Lze tedy říct, že na prvním místě v roce 2011 byly dvě již zmíněné komodity; železo 

a strojírenské výrobky a hnědé uhlí. Jejich hodnota dosahovala v průměru 1 550 tis. tun. Druhou 

nejpřepravovanější komoditou je černé uhlí a koks. Stavebniny a chemické výrobky zůstávají 

s rozdílem 400 tis. tun na třetí příčce. Přeprava dřeva v tunách výrazně poklesla. Vozů neubylo 

tolik, jako množství dřevařských výrobků v tunách. Na posledním místě zůstaly potraviny 

a zemědělské výrobky s hodnotou 830 tis. tun v roce 2011 
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Graf 4.14  

Celkový přehled přepravovaných komodit v tunách 
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4.2  Dovoz a vývoz 

 

Objem dovozu a vývozu v tunách, na kterých se podílí společnost ČDC je téměř shodný (viz 

Graf 4.17). V roce 2005 přesahoval vývoz komodit nad dovozem. Vyváželo se asi 22 165 tis. tun 

komodit. Nejvíce se vyváželo železo a strojírenské výrobky a to 3 887 tis. tun. Této komodity 

také nejvíce dovezla a to 9 179 tis. tun. Nejméně se dovezlo hnědého uhlí pouze 1 041 tun.  

 

Během dalších třech let (2006 – 2008) převažoval dovoz nad vývozem. V těchto letech také bylo 

dovezeno nejvíce železa a strojírenských výrobků a nejméně bylo dovezeno hnědého uhlí. Rok 

2009 byl zlomový a objem vývozu předčil objem dovozu. Hodnota vývozu dosahovala 

17 680 tis. přepravených tun. V roce 2009 bylo nejvíce vyvezeno černého uhlí a koksu 

a nejméně vyváženou komoditou se staly stavebniny. V letech 2010 a 2011 se více komodit 

dováželo než vyváželo. Nejdováženější komoditou se stalo železo a strojírenské výrobky. 

V průměru dosahovaly objemu dovozu 8 100 tis. tun. Nejméně dovážené zůstalo hnědé uhlí, 

z důvodu vlastní soběstačné těžby. V roce 2011 dosahoval objem dovozu 21 159 tis. tun komodit 

a objem vývozu 20 847 tis. tun.  
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Graf 4.17  

Dovoz a vývoz komodit v tunách 
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4.3  Zhodnocení vývoje komodit 

 

Pokles přepravy tuhých paliv v roce 2009 byl zapříčiněn jejich sníženou produkcí. Snížená těžba 

hnědého a černého uhlí a výroba koksu byla výrazná. U černého uhlí došlo k poklesu těžby 

zhruba o 38 tisíc tun. U hnědého uhlí byl pokles mnohem vyšší a to o více 787 tisíc tun. Výroba 

koksu poklesla 1 130 tisíc tun. Toto těžební a výrobní omezení přivedlo ČDC ke snížení 

přepravního turnusu.  

 

Vývoj těžby černého a hnědého uhlí může mít několik variant. Zásadní roli bude hrát energetická 

koncepce státu. Také musíme brát v potaz, zda je vůbec spalování hnědého uhlí vhodným 

využitím této cenné suroviny. V závislosti na importu ropy lze očekávat vzestup nebo alespoň 

udržení současné výše domácí těžby.  

 

Ve vývoji stavebnictví v následujícím období lze očekávat, že bude přetrvávat vysoký zájem 

o české živce, kaolíny a sklářské písky tedy o suroviny, které mají dobré uplatnění na domácím 

a zahraničním trhu. (28) 

 

Pokles nákladní přepravy v oblasti dřevařského průmyslu v roce 2009 byl zapříčiněn sníženou 

těžbou jehličnatých stromů. Oproti roku 2007, kdy byla těžba dřevin na nejvyšší úrovni, poklesla 

těžba během dvou let o 3 231 tisíc m
3
. Mírný vzestup těžby byl zaznamenán v roce 2010, ale 

v roce 2011 opět klesla. (42) 
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Pokles přepravy železa a strojírenských výrobků v roce 2009 byl zapříčiněn celosvětovou krizí. 

Z hlediska ČD Cargo se předpokládá v následujících obdobích stabilizace a mírný nárůst přeprav 

komodit v tomto segmentu.  

 

Vývoj převozu chemických produktů a kapalných paliv bude víceméně stabilní. Společnost 

nevykazuje žádné známky snížení nebo zrušení zakázek v oblasti chemických a kapalných paliv.  

 

Potravinářské produkty a jejich zakázky zůstávají stabilizované. Nepředpokládá se změna 

v tomto segmentu přepravy. 

 

 

4.4  Aktuální situace 

 

Oproti roku 2011 byl rok 2012 rokem devastujícím pro firmy českého železničního průmyslu, 

kde pokles tržeb byl 20%, exportu klesl až o 30 % a zaměstnanost se snížila o 5 %. (32) 

 

Dceřiná společnost ČD Cargo, a. s. prezentuje výsledky hospodaření z běžné činnosti za rok 

2012 na úrovni -230 mil. Kč. Společnost je ve ztrátě. Tato očekávaná ztráta je zapříčiněna 

především snížením tržeb v souvislosti s poklesem stavební a průmyslové výroby. Společnost 

tedy plánuje realizovat dvě mimořádné účetní operace. Tyto operace dle očekávání společnosti 

zvýší náklady, ale nebudou mít vliv na cash flow společnosti. Jedná se o mimořádné snížení 

hodnoty majetku s předpokladem, že v následujících letech dojde k odprodeji nepotřebných 

kolejových vozidel. Dále společnost plánuje vytvořit rezervu ve výši cca 0,5 mld. Kč. Společnost 

pravidelně vyhodnocuje svoji zadluženost a likviditu a v současné době nesplňuje žádný 

předpoklad pro podání návrhu na insolvenci. 

 

Cílem podnikatelského plánu je vyrovnaný provozní výsledek hospodaření a zajištění likvidity 

a stabilního cash flow. Samozřejmě budou realizována opatření směřující k optimalizaci 

personálních a technických kapacit společnosti. (19) 
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4.5  Swot analýza 

Tabulka 4.1 uvádí silné a slabé stránky společnosti ČDC a také příležitosti a hrozby. 

 

Tab. 4.1  

SWOT analýza 

 

 

- velký rozsah železničních vozů 

- rychlá přeprava velkého množství komodit po 

celé republice 

- postavení mezi pěti největšími dopravci v 

rámci zemí EU 

- velké množství zákazníků, jejich dobré 

vzájemné vztahy 

- největší stupeň osvědčení AEO 

- Cargo plus 

- doplňkové služby 

- kombinovaná doprava 

- sledování zásilky 

- ekologičnost 

- špatná finanční situace 

- personální politika 

- technologie 

- nedostatečná propagace 

- změna preferencí zákazníků  

- podpora kombinované dopravy 

- zvýšení pohonných hmot konkurence  

- modernizace vlaků, rychlost 

 

- snížení těžba přepravovaného množství 

- silniční přeprava, letecká přeprava, vodní 

přeprava, potrubní přeprava 

- konkurence v oblasti železnice 

- snížení zákazníků, poptávka 

- výlukovost, omezující dopravní cesty  

- nová konkurence 

- nová ekologická zatížení 

- omezena přeprava zvířat 

 

Zdroj: Vlastní na základě praktické části. 

 

 

S 
 

 W 
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4.5.1  Silné stránky 

ČDC má celou řadu silných stránek. 

 

Velký rozsah železničních vozů 

Společnost disponuje velkým množstvím lokomotiv a nákladních vozů. Zákazník si může vybrat 

ze široké škály vozů (viz Příloha č. 8) a každá komodita má odpovídající přepravní vůz. 

 

Vysokostěnné vozy jsou vhodné převážně pro přepravu sypkého materiálu, který nevyžaduje 

krytý ložní prostor. Převáží uhlí, koks, výrobky ze železa, šrot ocelový, stroje, surové železo 

i stavební prvky. Nízkostěnný vůz, který vypadá jako dlouhá vlečka, je zákazníkem vybrán, když 

potřebuje převést objemné kusové zásilky či dlouhé náklady. Využívá se také pro přepravu 

automobilů, výrobků hutního strojního a stavebního průmyslu. 

 

Pro přepravu kmenového dříví s kůrou je nejvhodnější plošinový vůz. Dřevo délky minimálně 

dva metry a maximální délky vozové jednotky, což je cca 12 metrů, je přepravováno nejlépe 

tímto druhem vozu. Je jím možno také přepravovat roury a trubky, dřevo s kůrou a bez ní.  

 

Kryté vozy, které přepravují palety, kusové zboží balené i volně ložené, jsou maximálně 

nevhodné pro přepravu chemicky agresivního zboží. Vhodné komodity k přepravě v těchto 

vozech jsou potraviny, obiloviny balené i sypké a hnojiva a soli. 

 

Izotermické vozy volí zákazníci, kteří potřebují rychle přepravit zboží podléhající rychlé zkáze. 

Do takovéhoto zboží se řadí hlavně potraviny. 

 

Výsypné vozy slouží k přepravě volně ložených hromadných a sypkých substrátů, které musí být 

kryty. Štěrky, písky, vápenec, zemina jsou komodity výsypných vozů. Intermodální vůz, také 

dlouhá vlečka, má plochu rozdělenou do dvou částí. Nejčastěji převáží kontejnery a výměnné 

nástavby. 

 

Speciální vůz, jak už napovídá jeho název, je určen pro přepravu speciálních objemných 

kusových zásilek o velké hmotnosti. Avšak tento vůz má jedno negativum a to maximální 

rychlost 80 km/h. Zbývá vůz cisternový, který přepravuje nebezpečné látky v kapalném 

stavu. (19) 
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Rychlá přeprava velkého množství komodit po celé republice 

ČDC Jako jediný přepravce zboží dokáže přepravit velké množství komodit do celé republiky. 

Silniční přeprava a jakákoliv jiná nákladní přeprava nedokáže přepravit tolik množství, 

např. uhlí, obsaženo ve 30 vozech, za krátký čas.  

 

Postavení mezi pěti největšími dopravci v rámci zemí EU 

Nákladní doprava ČDC, zaujímá páté místo v EU a hodlá si toto místo udržet v objemech 

zaujímá dokonce čtvrtou pozici. Mezi priority patří nezbytné investice do infrastruktury 

průmyslových areálů, výstavby terminálů kombinované dopravy a logistických center.  

 

Velké množství zákazníků, jejich dobré vzájemné vztahy 

Mezi největší zákazníky společnosti ČDC patří např. ČEZ, a. s., MORAVIA STEEL, a. s., 

NH-TRANS, a. s., OKD, a. s., ARGO BOHEMIA, s. r. o., ARGO TRANS, s. r. o., 

Českomoravský cement, a. s., nástupnická společnost, Lovochemie, a. s., Mostecká uhelná 

společnost, a. s. právní nástupce, ŠKODA AUTO, a. s. a mnoho dalších (viz Příloha č. 11). (19) 

 

Největší stupeň osvědčení AEO 

Osvědčení AEO neboli Authorized Economic Operator, zajišťuje ČDC celní postupy 

a bezpečnost a zabezpečení. Uděluje ho celní správa spolehlivým, celní problematiku znalým, 

finančně stabilním a prověřeným hospodářským subjektům a tím potvrzuje vysokou kvalitu 

v oblasti provádění celní agendy. Společnost ČDC ho získala v roce 2009 a je jedním ze třech 

železničních subjektů, kteří ho drží. V letošním roce ho společnost znovu obhájila. (17) 

 

Cargo plus 

Tento nový produkt přepravy zboží se snaží maximálně konkurovat silniční přepravě 

s garantovanou dobou dodání.  

 

Doplňkové služby 

Jedná se o specializované služby pro zákazníky; nakládka, vykládka, překládka, skladování, 

třídění, expedice, reexpedice, svoz a rozvoz a celní zastoupení. Dopravce poskytuje zákazníkovi 

svoz a nakládku zboží do železničního vozu včetně uložení a zajištění. Dále ČDC zajišťuje 

vykládku a rozvoz zboží do míst určených zákazníkem. Skladování a fyzická manipulace 

probíhá ve skladech pod celním dohledem. Doplňkové služby se však neprovádí při přepravě 

zvířat, cisternových vozů a zboží, které potřebuje odborné znalosti a speciální mechanizmus.  
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Kombinovaná doprava 

Kombinovaná doprava je přeprava zboží, kdy převážná část probíhá po železnici, ale počáteční 

svoz a rozvoz zboží se provádí zpravidla po silnici. Provádí se pomocí velkých kontejnerů 

a návěsů. Zajišťuje se na určitých úsecích přepravní cesty. (19) 

 

Sledování zásilky 

Díky této službě má zákazník možnost sledovat polohu železniční zásilky. Společnost k tomu 

nabízí dva programy, pomocí kterých lze zásilku najít a sledovat. 

 

Ekologičnost 

Silnou stránkou je i ekologičnost, protože nejnižší spotřebu energie a emisí CO2 vykazuje právě 

železniční přeprava. Dopravní sektor má na svědomí 24 % emisí CO2 a z toho 40 % nákladní 

přeprava. Oproti silniční dopravě je železnice bezpečnější a spolehlivější. Společnost klade velký 

důraz na ochranu životního prostředí i snížení hluku a snížení úniku nebezpečných látek bylo 

hlavní znečištění, které společnost v minulosti odstranila. (18) 

 

 

4.5.2  Slabé stránky 

K hlavním slabým stránkám patří špatná finanční situace, personální politika, technologie 

a nedostatečná propagace.  

 

Špatná finanční situace 

Výsledek hospodaření společnosti z běžné činnosti za rok 2012 je -230 mil. Kč. Tato ztráta je 

ovlivněna snížením tržeb v souvislosti s poklesem stavební a průmyslové výroby a nižší 

rentabilitou segmentu jednotlivých vozových zásilek. Společnost však přijala řádná opatření. 

 

Personální politika 

V rámci zefektivňování pracovních postupů by do konce roku mělo společnost opustit 

asi 450 zaměstnanců. Změny se dotkly i vyšších pozic managementu. Před půl rokem byl zvolen 

nový předseda představenstva Petr Žaluda. Dále byl zvolen třetí člen představenstva společnosti 

Vlastimil Chobot. Z funkce předsedy představenstva odešel Gustav Slamečka. Byl zároveň 

nejvyšším výkonným manažerem společnosti. Valná hromada ČDC také odvolala 

z představenstva společnosti Romana Valloviče. (19,23) 
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Technologie 

I přes maximální snahu nemůže společnost uspokojit všechny své zákazníky. Bohužel železniční 

stanice, kde by bylo možno naložit nákladní vůz, není v každém městě a už vůbec ne v každé 

vesnici. Nejbližší nákladové místo může být vzdáleno i několik km. Proto zákazníci mají 

možnost vybírat si z mnoha druhů nákladní přepravy a ne vždy si vyberou železniční. 

 

Nedostatečná propagace 

Ke vzniku společnosti ČD Cargo byly celkové výdaje na propagační účely, produktovou 

komunikaci, vydávání firemních časopisů, konference, účasti na veletrzích, stanoveny 

v maximální výši necelého 1 % z ročního objemu tržeb. V tomto směru vydává společnost 

na marketing výrazně méně, než jiné firmy. ČD Cargo vydává tři časopisy, každý z nich je 

jiného zaměření pro jinou cílovou skupinu. 

 

Čtvrtletník ČD Cargo Bulletin je odborný magazín. Je určen zákazníkům a obchodním 

partnerům společnosti. Přináší odborné informace z oblasti železniční a kombinované dopravy. 

Představuje základnu pro komunikaci se zákazníky. V časopise jsou prezentovány produkty, 

novinky, inovativní řešení v dopravních a logistických službách. 

Cargo Motion je určen především tuzemským a zahraničním manažerům, obchodním partnerům, 

poslancům, hejtmanům a dalším významným osobnostem. Časopis oslovuje ekonomicky výše 

postavené skupiny a představuje jim produkty a novinky společnosti ČD Cargo, osobnosti ČD 

Cargo i další osobnosti z oboru dopravy.  

 

Třetí je měsíčník Speciál ČD Cargo. Je určen široké veřejnosti a představuje výhody železniční 

nákladní dopravy a kombinované dopravy populárnější formou. Představuje témata, která 

vysvětlují poslání firmy v širších souvislostech, běžný chod firmy a další témata z oblasti 

společenské odpovědnosti firmy. 

 

Společnost ve svých časopisech publikuje rozhovory s významnými osobnostmi a snaží 

se představovat osobnosti českého i evropského železničního i společenského, politického 

a kulturního života. V rozhovorech se objevily i osobnosti jako jsou Jiří Paroubek, Martin 

Kocourek či Bohuslav Sobotka. Jinou reklamu se společnost momentálně nepropaguje. (19) 
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4.5.3  Příležitosti 

Příležitosti vidí ČDC hlavně ve čtyřech oblastech. 

 

Změna preferencí zákazníků  

Tato příležitost může kdykoliv nastat. Snížená cena nebo zvýšení reklamy může ovlivnit příliv 

zákazníků. Silniční doprava může kdykoliv zvýšit cenu z důvodu zvýšení ceny pohonných hmot, 

dálničních známek a pořizovacích cen. Letecká doprava je nejméně využívanou i tak využití 

klesá. Vodní nákladní přeprava je dostupná pouze v hlavním městě na řekách Vltavě a Labi. 

Společnost má ovšem nový produkt Cargo Plus, kterým může mnoho zákazníků získat.  

 

Podpora kombinované dopravy  

Dle výsledků studie "Rezervy kapacita infrastruktury pro kombinovanou dopravu do roku 2015" 

je předpokládán nárůst kombinované dopravy v roce 2015 o 116 % oproti roku 2002. V rámci 

rozvoje kombinované dopravy v České republice je předpokládán nárůst kombinované dopravy 

o 100 % a tento trend bude podpořen mino jiné politikou EU směřující k převodu přeprav 

ze silniční dopravy na železnici, zejména rozvojem kombinované dopravy. (29)  

 

Zvýšení cen pohonných hmot 

Jedná se o příležitost, která se projeví zvýšením cen pohonných hmot konkurence nebo zvýšením 

cen dálničních známek. Konkurence zvýší své ceny na převoz, což způsobí příliv zákazníků 

k jinému druhu přepravy pro ně výhodnějšímu. Cena ropy neustále roste. 

 

Modernizace vlaků, rychlost 

Zvýšení rychlosti vlaků přepravující zboží přinese rychlejší převoz z bodu A do bodu B a zaručí 

tak uspokojení více zákazníků za určitou dobu a společnost si tak může zajistit v kratší době 

vyšší tržbu. 

 

 

4.5.4  Hrozby 

 

Nová konkurence 

Kdykoli a kdekoli může vzniknou nová společnost nebo nová firma, která může ohrozit 

železniční společnost ČDC. Nová firma může mít lepší podmínky na trhu, modernější sortiment, 

rychlejší odbavení a hlavně nižší cenu. Tato společnost bude lákavá pro zákazníky, kterým 
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nevadí rizika. Společnost ČDC se může dostat do tíživé situace a bude muset prodat svůj 

majetek, vozy, koleje. Hrozba v podobě nové konkurence se může objevit kdykoliv. Společnost 

musí tyto hrozby neustále sledovat a nenechat si své zákazníky přebrat. 

 

Silniční přeprava, letecká přeprava, vodní přeprava, potrubní přeprava, železniční 

přeprava 

Konkurence jiného oboru, silničního, leteckého, vodního a potrubního, ohrožuje neustále 

železniční přepravu (viz Graf 4.18). V roce 2010, jak uvedlo ministerstvo dopravy, bylo 

převezeno silniční přepravou 301 452,7 tis. tun věcí. Což dělá ze silniční přepravy dominantního 

přepravce. Železniční dopravce přepravil 37 077,3 tis. tun věcí. Nejvíce však v Ústeckém kraji, 

po něm následoval kraj Moravskoslezský, kde se přepravilo 10 122 tis. tun. Letecká přeprava 

bohužel zůstává na nule 0,1 tis. tun. A vodní přepravce v roce 2010 přepravil 371,4 tis. tun 

věcí. (31)  

 

Graf 4.18  

Přeprava věcí ve všech oborech přepravy za rok 2010 

 

30145,27

železniční

silniční

letecká

vodní

3707,73
0,01

37,14

 

 

Poznámka: Hodnoty jsou uvedeny v tis. tunách. 

Zdroj: (31) 

 

Konkurence v oblasti železnice 

Společnost čelí kromě konkurence silniční, letecké, potrubní a vodní, také velkému množství 

konkurentů ve svém oboru (viz Příloha č. 9). Velké společnosti na železničním trhu jsou 

např. ADVANCED WORLD TRANSPORT, a. s. (AWT) a UNIPETROL DOPRAVA, s. r. o.. 

(30) 
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ADVANCED WORLD TRANSPORT, a. s. 

Jedná se o druhého největšího dopravce po železnici z hlediska objemu výkonů. Prvním je 

společnost ČDC. AWT je nejvýznamnějším poskytovatelem služeb nákladní přepravy v Evropě. 

Společnost poskytuje přepravu těžkých komodit. Disponuje rozsáhlým vozovým parkem, kde má 

více než 160 lokomotiv a 5 500 vozů, které užívá pro vlastní přepravu, ale i pro pronájem 

pro třetí strany. V České republice provozuje více než 60 železničních vleček a vlastní 

přes 400 km tratí se čtvrtinovým podílem na trhu. Společnost zaměstnává 2 000 pracovníků 

a tržby společnosti se blíží k 10 miliardám Kč. Značka AWT je na trhu necelé dva roky, 

zakládající společnosti. Advanced World Transport, a. s. (dříve OKD, Doprava) a AWT 

Čechofracht (dříve Čechofracht) vznikly před 60 lety. (35)  

 

UNIPETROL DOPRAVA, s. r. o. 

Společnost se zabývá dopravou a přepravou zejména chemických produktů po železnici. 

Unipetrol Doprava nabízí zákazníkovi široké portfolio služeb. Mezi zákazníky patří společnosti 

chemického holdingu Orlen Group, dále externí zákazníci, zahraniční dopravní společnosti 

a chemické závody. Společnost převáží pohonné hmoty, chemické výrobky, kontejnerové vozy 

a další zboží. Mezi hlavní předmět podnikání patří provozování dráhy a drážní dopravy 

i pronájem železničních cisteren, což je 97 % výnosů společnosti. (36)  

 

Snížení zákazníků, poptávky 

Oproti příležitosti, kdy zákazníci mohou nečekaně zvýšit poptávku po přepravě ji mohou naopak 

i snížit. Mohlo by to být způsobeno snížením konkurenčních cen, zvýšením konkurenčních 

reklam nebo i poškozením dobrého jména podniku. Jak už bylo uvedeno, dominující silniční 

přeprava přebírá zákazníky. Je schopná přepravovat komodity rychleji a flexibilněji. Společnost 

neustále sleduje svou poptávku a při značném poklesu by musela učinit určitá rozhodnutí.  

 

Výlukovost, omezující dopravní cesty  

Bohužel situaci na železnici nelze ovlivnit. Spadlý strom, urvané koleje, špatné počasí 

i jakákoliv jiná nehoda způsobí na železnici kolizi. Vlaky musí okamžitě zůstat stát na místě, 

protože překážku nelze objet. Osobní železniční doprava na železnici nesmí být nijak ovlivněna. 

Vše musí na sebe navazovat, nic nesmí být zpožděno. To souvisí i s konkurencí na železnici. 

Ta také nesmí brzdit chod železnice. Při výlukách jsou vlaky zpožděny, avšak situace je předem 

hlášená.  
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Snížená těžba 

Snížená těžba těžkých komodit výrazně ovlivňuje železniční nákladní přepravu. Snížení 

přepravovaného množství komodit je způsobeno jak sníženou těžbou, tak nižšími objemy 

vývozu.  

 

Nová ekologická zatížení 

I když je železniční přeprava nejekologičtější přepravou vůbec, v budoucnu mohou nastat 

ekologická opatření, která mohou mít dopad i na železnici. 

 

Omezena přeprava zvířat 

Na přepravu zásilky živých zvířat se vztahuje zvláštní právní předpis, za jehož plnění odpovídá 

odesílatel. Živá zvířata se přepravují ve voze beze schrán nebo ve schránkách. Nelze je 

přepravovat v otevřeném voze, bez přístupu vzduchu a nelze je přepravovat ve voze, v němž jsou 

naloženy nebezpečné věci, věci, které by mohly ohrozit zvířata na životě nebo způsobit stres. 

Vozy musí být dezinfikovány. Odesílatel musí zajistit péči o zvířata po dobu přepravy. Vozy 

musí být označeny nálepkami o přepravě zvířat. (19) 

 

 

4.6  Vyhodnocení a návrh opatření SWOT analýzy 

 

Společnost má obrovské množství silných stránek, na základě kterých si vybudovala výbornou 

pozici na trhu. Postavení mezi pěti největšími dopravci v rámci zemí EU poskytuje společnosti, 

výběr z mnoha významných zákazníků, obrovský vozový park a významné osvědčení AEO. 

Jako důležitou silnou stránkou je nový produkt Cargo plus.  

 

Do špatného postavení dostává společnost hospodaření, které dosahuje vysokých ztrátových 

hodnot. V rámci špatného hospodaření poskytne firma zásadní opatření. Do slabých stránek je 

zařazeno propouštění vysoce kvalifikovaných zaměstnanců. Nedostatečnou propagaci 

se společnost nezabývá.  

 

Je velice důležité upozornit na příležitosti, které poukazují na změnu preferencí zákazníků, 

modernizaci a rychlost vlaků a zvýšení cen přepravy konkurence. Hrozby, které vyšly 

ze zpracování Swot analýzy jsou výrazně zaměřeny na konkurenci. Konkurence v oblasti 

železniční dopravy je rozsáhlá, rovněž jako konkurence v oblasti silniční nákladní přepravy. 
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Jak již z analýzy vyplynulo, společnost se musí zaměřit na to, v čem vyniká. Silnou stránkou je 

produkt Cargo plus. Pokud bude produkt řádně rozvinut, přitáhne mnoho nových zákazníků 

ze silniční přepravy, které se snaží rozvojem produktu konkurovat. Další silnou stránkou, kterou 

společnost vyniká, je největší stupeň osvědčení AEO, kterou obhájily pouze tři železniční 

společnosti.  

 

Pokud společnost sníží ztrátu, rozvine produkt Cargo plus a zvýší nepatrně svou propagaci, 

zůstane úspěšnou společností. Rozvoj kombinované dopravy je rovněž významným činitelem, 

který při podpoře státu, přinese společnosti nárůst zakázek. Při vhodném využití příležitostí 

a podpoře silných stránek se společnost může zařadit mezi tři největší přepravce v rámci zemí 

EU. 

 

 

4.7  Marketingový mix 

 

Analýza marketingového mixu uvádí produkt, cenu, distribuci a propagaci. 

 

Produkt 

Produktem je železniční nákladní přeprava; nakládka, vykládka, převoz nejrůznějších druhů 

komodit z bodu A do bodu B. Železniční nákladní přeprava je považována za službu, která je 

poskytována za úplatu. Převoz komodit je prováděn specifickými vozy např. izotermickými, 

speciálními, výsypnými či vysokostěnnými, poháněnými lokomotivami. Tato služba je závislá 

na lidech, kteří jsou speciálně školeni, aby správně zacházeli s vozovým parkem i nákladem.  

 

Cena  

Cenu společnost stanovuje na základě tarifu, který je aktualizován podle potřeb. V současné 

době je používán tarif platný od 15. 4. 2013. Tarif pro přepravu vozových zásilek je používán 

při přepravě po tratích SŽDC i po tratích sousedních států. Sazby jsou uvedeny v Kč. Při podání 

nové vozové zásilky je dovozné počítáno dle základních tarifních ustanovení. Mezi základní 

ukazatele patří druh zboží, hmotnost zásilky, vzdálenost, rychlost přepravy, druh vozu, držitel 

železničního vozu, druh vlaku, druh přepravy.  

 

Ceny společnost sestavuje na základě přepravovaných kilometrů. Ceny za výkony ve vnitrostátní 

přepravě neuvedené v tarifním dokumentu jsou stanoveny na základě smluvní dohody. Ceny jsou 
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uvedeny bez DPH. K cenám jsou připočítávány spediční poplatky. Do spedičních poplatků jsou 

řazeny poplatky za nakládku, vykládku a překládku zboží. Cena se pohybuje v rozmezí 

od 55 do 167 Kč. Příplatek za přepravu zboží po silnici je v rozmezí od 24 do 31 Kč. Společnost 

si účtuje poplatky i za použití těžké techniky. Do poplatků doplňujících jsou zařazeny poplatky 

za zadržení vozu na cestě, poplatek za použití palet, poplatek za posun a mnoho dalších 

poplatků. 

 

Zákazník si může počet kilometrů spočítat v programu Kilometrovník, který společnost 

bezplatně poskytuje.  

 

Distribuce 

Jakmile je zákazník rozhodnut pro železniční nákladní přepravu, musí splnit základní požadavky. 

Nejprve začíná poptávkou po přepravě. Musí se zaregistrovat na webových stránkách 

společnosti. Následně musí zadat alespoň minimální potřebná data o požadované přepravě. 

Mezi minimální rozsah dat řadíme období realizace přepravy, název zboží, jeho objem a druh 

přepravy. Tato poptávka bude uložena do databáze aplikace. Interními mechanizmy je poptávka 

generována a přidělena konkrétnímu obchodnímu manažerovi. Zákazník je pak informován 

na svou e-mailovou adresu, kterou uvede při registraci. Zákazník má možnost náhledu 

do přehledu všech svých poptávek, jenž může opravovat a rušit, dokud není převzata do rukou 

obchodního manažera. Jakmile přejde do komunikace s obchodním manažerem, zašle 

zákazníkovi cenovou nabídku o přepravě ke všem jeho poptávkám. 

 

Objednávku železničního nákladního vozu neboli přihlášku nakládky zákazník zadá buď 

vyplněním formuláře, který zašle vyplněný na pracoviště podle místa nakládky, které zajistí 

zpracování (viz Příloha č. 10), nebo zákazník využije možnosti objednávky prostřednictvím 

portálu ČD Cargo v elektronické podobě.  

 

Zákazník se může podívat pomocí programu SPONA na řád nákladní přepravy, který umožňuje 

vyhledávání spojení v nákladní dopravě s ohledem na typ zboží. Zákazník má možnost sledování 

polohy zásilky. (19) 
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Komunikace 

Reklama, která byla natočena pro společnost ČD Cargo, byla na trati Tanvald - Kořenov -

Harrachov v roce 2006. Dále společnost uvedla na internetových stránkách, že nabízí kompletní 

nabídku služeb železniční nákladní přepravy. Společnost propaguje také tři časopisy. Čtvrtletník 

ČD Cargo Bulletin, Cargo Motion a třetí je měsíčník Speciál ČD Cargo.  

 

Společnost se nijak jinak nepropaguje.  

 

 

4.8  Návrh opatření  

 

Společnost má velice kvalitně zpracovány objednávkové programy. Zákazník si může velice 

dobře najít stanice nakládek, čas nakládky a vykládky a sledovat svou zásilku. Obchodní 

manažeři se zákazníkům věnují s maximálním nasazením.  

 

Avšak public relations není dostatečně rozvinut. Pro oslovení zákazníků je vhodné, aby 

si společnost podala reklamu do rádií, na internetové stránky či natočit krátký sestřih do televize 

nebo ho vložit na internetové stránky.  

 

Jako vhodná se jeví reklama v rádiu Impuls nabízí možnost během 15ti sekund oslovit své 

potencionální zákazníky. Cenové rozpětí se vztahuje na časové odvysílání. Pokud se bude 

reklamní spot vysílat celoplošně v čase od 7 do 9 hodin bude cena 30 400 Kč. Rádio Impuls má 

vysokou poslechovost, oproti jiným rádiím (viz Obr. 4.1). (37) 
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Obr. 4.1 

Týdenní poslechovost rádia Impuls 

 

 

 

 

 Zdroj: (37) 

 

Další vhodnou alternativou se jeví internetová reklama s názvem platba za kliknutí (PPC), která 

bývá uveřejněna na portálech seznam a google. Tato reklama je placena buď v měsíčním paušálu 

od 1 090 do 2 090 Kč, záleží na velikosti kampaně nebo provizí za proklik a to od 1,10 Kč 

do 1,40 Kč. Základní poplatek je 2 450 Kč za vytvoření účtu. Reklamy jsou zveřejňovány 

na prvních dvou pozicích webových stránek seznam a google. (43) 

 

Úspěšná propagace služeb společnosti sebou přinese nové potencionální zákazníky s menším 

rozsahem poptávky po dopravních službách. Dnešní generace se nechá velice jednoduše ovlivnit 

reklamou.  

 

 

4.9  Porterova analýza pěti konkurenčních sil  

 

Porterova analýza pěti konkurenčních sil je zaměřena zejména na konkurenční postavení 

zkoumané společnosti na trhu. 
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4.9.1  Stávající konkurence  

 

Do stávající konkurence společnosti ČDC jsou řazeny společnosti poskytující nákladní dopravu 

po železnici.  

 

Konkurence v železniční nákladní přepravě 

 

Konkurence ve stejném oboru patří mezi výrazné ohrožovatele společnosti. Úspěšné 

konkurenční firmy mohou přebrat zákazníky a přivést společnost k zániku.  

 

Mezi již výše uvedené ADW a UNIPETROL DOPRAVA, s. r. o. patří i jiné společnosti 

konkurující ČDC a to např. CZ Logistics, s. r. o., Ostravská dopravní společnost, a. s. 

a VÍTKOVICE Doprava, a. s. a mnoho dalších. (30) 

 

CZ Logistics, s. r. o. 

CZ Logistics, s. r. o. je poskytovatel přepravy zboží po železnici do všech států Evropy, států 

bývalého Sovětského Svazu a Asie. Společnost nabízí železniční přepravu uvnitř státu, vývoz, 

dovoz a tranzit v jednotlivých vozech, skupinách vozů a ucelených vlacích. Dále nabízí 

kombinovanou přepravu, nakládku zboží, vyřízení veškeré přepravní dokumentace včetně 

zajištění celního odbavení a monitoring pohybu zásilky. Společnost přepravuje nebezpečné zboží 

a nadrozměrné zásilky překračující ložnou míru vozu. (45) 

 

Ostravská dopravní společnost, a. s. 

Ostravská dopravní společnost, a. s. je mladou, dynamickou společností, která působí 

na železniční síti České a Slovenské republiky. Byla založena 30. května 1995. Disponuje pěti 

elektrickými lokomotivami a další má v pronájmu. Provozuje asi deset dieselových lokomotiv. 

Společnost nevlastní žádné nákladní vozy. Společnost nabízí jako hlavní podnikatelské aktivity 

provozování drážní dopravy, pronájem lokomotiv a pronájem železničních vozů se čtyřmi 

nápravami. Provádí pronájem kontejnerových, nízkostěnných, plošinových, cisternových 

a vysokostěnných vozů. Mezi ostatní předměty podnikání zahrnuje poradenství a konzultace, 

koupě zboží za účelem dalšího prodeje, spediční služby a další činnosti v oblasti dopravy. (46) 
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VÍTKOVICE Doprava, a. s. 

Společnost zajišťuje služby v oblasti provozování dráhy a drážní dopravy. Hlavní náplní je 

přeprava došlých vozových zásilek ČD Carga k jednotlivým subjektům. Dále zajišťuje 

obousměrnou přepravu železničních vozů mezi vlečkou ACELOR MITTAL OSTRAVA, a. s. 

a jednotlivými právními subjekty podnikajícími v oblasti vlečky VÍTKOVICE Doprava, a. s.. 

Nově zavedenou podnikatelskou aktivitou je nákladní přeprava po celostátní dráze. Poskytuje 

spediční služby, opravu a údržbu kolejiště a zabezpečovacích zařízení, opravu a údržbu 

lokomotiv a železničních vozů. Společnost také provozuje silniční dopravu a zapůjčování 

stavební a manipulační techniky. Mezi hlavní obory společnosti patří železniční doprava, strojní 

údržba, traťová údržba, silniční doprava, rekultivace a odval, autoservis a spedice. (47) 

 

 

4.9.2  Nová konkurence 

 

Za novou konkurenci se považuje také konkurence zahraniční, která může kdykoliv přebrat 

zákazníky. Chování hrozící zahraniční konkurence se nedá ovlivnit. V České republice 

zahraniční firmy kupují české společnosti, které byly v krizi a neměly úniku. I toto se může stát 

českým železničním dopravcům. I když zahraniční společnost nekoupí např. ČDC, koupě 

menšího železničního přepravce může významně ovlivnit fungování velkých společností. Vstup 

nové začínající firmy na český trh není jednoduchý a bez bariér, ale možnost vstupu úspěšného 

dopravce existuje.  

 

Mezi zahraniční konkurenty společnosti ČD Cargo se řadí např. Elektrizácia železníc 

Kysak, a. s., Petrolsped Slovakia s. r. o., PKP CARGO SPÓŁKA AKCYJNA, Prvá Slovenská 

železničná, akciová spoločnosť, Rail Cargo Austria Aktiengesellschaft, RTS Rail Transport 

Service GmbH a Vogtlandbahn-GmbH. 

 

Elektrizácia železníc Kysak, a. s. 

Slovenská společnost Elektrizácia železníc Kysak, a. s. byla založena roku 1994. Jejím posláním 

je navázat na tradice pražské železnice a pokračovat v nich na Slovensku. Své podnikatelské 

aktivity společnost uskutečňuje i za hranicemi svého státu. Elektrizácia železníc Kysak, a. s. 

disponuje velkou technicko-materiální základnou a velice kvalifikovanými zaměstnanci 

s dlouhodobými zkušenostmi. Mezi předmět podnikatelské činnosti zařazuje provozování 
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činnosti na dráze, maloobchod se stavebním materiálem, elektrické instalace bez omezení napětí 

na železnici. (41) 

 

Petrolsped Slovakia, s. r. o. 

Mladá slovenská společnost Petrolsped Slovakia, s. r. o. byla založena před dvěma lety. 

Společnost vlastní maďarská firma Petrolsped Kft. Budapešť. Dopravní služby poskytuje 

na základě licence č. 1382/2011/L. Dopravu vlastními vlaky zahájila již před rokem v únoru. 

U mezinárodních přeprav spolupracuje společnost se soukromými státními železničními 

přepravci okolních států. 

 

Hlavním předmětem podnikání je poskytování železničních dopravních služeb spojených 

s přepravou komodit po železnici a poskytování zasílatelských služeb. Cílem je rozšiřovat své 

působení do střední Evropě. Licenci pro poskytování železniční přepravy v Maďarsku získala 

společnost 15. 5 2012. Před půl rokem získala Petrolsped Slovakia, s. r. o. bezpečnostní 

osvědčení pro Českou republiku. Společnost Petrolsped Slovakia, s. r. o. nabízí pravidelnou i 

nepravidelnou přepravu ucelených vlaků vlastními i pronajatými železničními prostředky. 

Vnitrostátní přepravu nákladních vlaků na tratích Slovenska a připravuje přepravu na tratích 

Maďarska a České republiky. Společnost nabízí mezinárodní přepravu se soukromými i státními 

železničními dopravci v okolních státech Slovenské republiky. Jsou nabízeny i doplňkové služby 

spojené s přepravou komodit. (40) 

 

PKP CARGO SPÓŁKA AKCYJNA 

Rozvinutá polská společnost byla založena roku 2001. Železniční přeprava je hlavním zdrojem 

příjmů společnosti. PKP CARGO SPÓŁKA AKCYJNA železniční přepravu vlastními vlečkami, 

dále nabízí kombinovanou přepravu a spediční službu v České republice, která je důležitým 

článkem v poskytování služeb. Také nabízí pronájem železničních vleček externím subjektům 

v těžebním průmyslu a energetice. Posláním společnosti je přepravovat zboží a služby, rozšiřovat 

své působení nejenom v Polsku, ale i v oblasti Evropy a růst společnosti zvýšením ziskovosti 

z poskytovaných služeb dopravy. (39) 

 

Prvá Slovenská železničná, akciová spoločnosť 

Nabízí pronájem železničních nákladních vozů a dodávku náhradních dílů na Slovensku.  
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Rail Cargo Austria Aktiengesellschaft 

Rakouská společnost sídlící ve Vídni je jedničkou na trhu v oblasti železniční logistiky nejenom 

v Rakousku, ale i ve střední a jihovýchodní Evropě. Vznikla 1. 1 2005, jako dceřiná společnost 

skupiny ÖBB-Güterverkehr. Rail Cargo má zastoupení zhruba v 25 zemích. Zákaznicky 

orientovaná společnost poskytující logistické služby nabízí vlastní řešení dopravy, železniční 

logistiku, intermodální logistiku, smluvní logistiku a univerzální expedici pro mezinárodní 

výměnu zboží a služeb. V následujících letech má společnost za cíl rozvíjet své odbornosti 

v chemickém průmyslu, automobilovém průmyslu, zemědělství, stavebnictví a v oblasti uhlí 

a oceli. (38) 

 

RTS Rail Transport Service GmbH 

Německá dceřiná společnost sídlící v Mnichově je na německém trhu od roku 2006. V oblasti 

logistických služeb nabízí plánování a realizaci kolejových logistických služeb, tj. dodávku 

stavebních strojů ve stavebnictví, pronájem lokomotiv, nákladní, mezinárodní a národní dopravu 

vlaků nebo skupin vozů a kombinovanou dopravu. Nabízí přepravu zásilek lišících 

se od obvyklého standardu, tzn. přiliž velké a objemné. RTS se specializuje na přeshraniční 

nákladní dopravu mezi Rakouskem a Německem, Maďarskem, Rumunskem, Slovinskem, 

Chorvatskem, Slovenskem a Švýcarskem. V těchto zemích nabízí svým obchodním partnerům 

pravidelnou přepravu komodit. Nabízí nákladní služby, mezi které patří hromadná doprava, 

přeprava kulatin, olejů a bionafty. Společnost pronajímá nejméně sedm druhů nákladních vozů. 

(34) 

 

Vogtlandbahn-GmbH 

Německá společnost Vogtlandbahn-GmbH poskytující dopravní služby sídlí v Neumarku 

a nabízí dopravu v oblastech Vogtland, Durynsko a Bavorsko, ale i v České republice. 

Mezi hlavní partnery společnosti patří České Dráhy, a. s. a česká společnost Viamont, a. s.. (33) 

 

 

4.9.3  Odběratelé 

 

Mezi významné odběratelé ČDC zařazujeme zejména velké těžební a energetické společnosti. 

Železniční nákladní služby společnosti ČDC využívají i automobilky, dřevařské závody 

a zemědělské organizace.  
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Do největších odběratelských firem patří energetická společnost ČEZ, a. s., automobilka 

ŠKODA AUTO, a. s. a těžební společnost Českomoravský cement, a. s., nástupnická společnost. 

K dalším odběratelským firmám velikánům se řadí OKD, a. s., která je jediným producentem 

černého uhlí v České republice, které těží v Ostravsko-karvinských dolech.  

 

 

4.9.4  Dodavatelé 

 

Společnost ČDC si vybírá své dodavatelé na základě veřejné zakázky. Veřejná zakázka je soubor 

dokumentů, údajů a technických podmínek zadavatele vymezujících předmět veřejné zakázky. 

Veřejnou zakázkou se rozumí zakázka realizovaná na základě smlouvy mezi zadavatelem 

a jedním či více dodavateli, kde předmětem je úplatné poskytnutí dodávek či služeb nebo úplatné 

provedení stavebních prací. Veřejná zakázka, kterou je zadavatel povinen zadat dle zákona, musí 

být realizována na základě písemné smlouvy. Veřejné zakázky je možné rozdělit na veřejné 

zakázky na dodávky, veřejné zakázky na služby a veřejné zakázky na stavební práce. Dále podle 

výše jejich předpokládané hodnoty jsou rozděleny na nadlimitní veřejné zakázky, podlimitní 

veřejné zakázky a veřejné zakázky malého rozsahu. (54) 

 

ČDC zadává nadlimitní veřejné zakázky. Aktuální nadlimitní veřejné zakázky společnosti ČDC 

jsou např. modernizace 50 železničních nákladní vozů řady Zaes 51. sk, nájem nákladní vozů 

řady Eas/ Eaos/ Eanos, vybavení 27 hnacích vozidel elektrické trakce zařízením pro měření 

spotřeby elektrické energie a vybavení 40 hnacích vozidel ČD Cargo, a. s. vozidlovými 

radiostanicemi TRS. (19) 

 

 

4.9.5  Substituty 

 

Substituty, neboli podobné produkty nebo produkty snadno zaměnitelné, v oblasti železniční 

nákladní přepravy chápeme, jako služby poskytované jinými dopravci. Dopravců, kteří poskytují 

nákladní přepravu, je na českém trhu několik. Jsou to dopravci silniční nákladní přepravy, 

letecké nákladní dopravy, vodní dopravci a potrubní přeprava. Každá z přeprav má své silné 

a slabé stránky.  
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Konkurence v oblasti silniční přepravy 

 

Silniční přeprava dnes zajišťuje přepravu velkého objemu zboží po celé republice i v zahraničí. 

Konkurence v silniční dopravě je široká. Přes velké společnosti převážející zboží za hranice státu 

až po malé dopravce. V silniční síti existuje široká škála vozidel, které mohou přepravovat různé 

objemy zboží. Podíl silniční přepravy na celkové přepravě je uveden v grafu 4.19, ze kterého je 

patrný nárůst jejího objemu od roku 2000 do roku 2010. 

 

Délka silniční sítě v České republice je 55 751,9 km. 

 

 délka dálnic 733,9 km 

 délka rychlostních silnic 422,3 km 

 délka silnic I. třídy 5 832,3 km 

 délka silnic II. třídy 14 634,8 km 

 délka silnic III. třídy 34 128,6 km (24) 

 

Graf 4.19  

Vývoj podílů na přepravních výkonech nákladní dopravy v % 
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Silné stránky silniční dopravy 

 pětinásobná délka silnice oproti železnice 

 rychlostní silnice a flexibilita přepravců 

 vysoké množství přepravovaných automobilů a jejich nízká pořizovací cena 

 velké množství menších zákazníků s menšími objednávkami 

 

Slabé stránky silniční dopravy 

 cena pohonných hmot a dálničních známek 

 nižší jednorázové objemy přepravy 

 emise automobilů 

 vyšší riziko nehodovosti 

 

Silniční nákladní přeprava představuje pro společnost ČDC významného konkurenta. Disponuje 

obrovskou flexibilitou, která železniční přepravě chybí. Silniční nákladní přeprava představuje 

riziko pro občany v oblasti ekologie. Je velice znečišťujícím přepravcem vůbec. 

 

 

Konkurence v oblasti letecké přepravy 

 

Letecká přeprava je rychlá přeprava většího množství přepravovaného množství, ale i přesto 

podíl letecké přepravy nepatrně klesá. Využívá se zejména pro mezinárodní obchod. Letecká 

doprava přepravuje zboží volně ložené, v kontejnerech nebo na paletách. (49) 

 

Silné stránky letecké přepravy 

 rychlá bezpečná přeprava 

 

Slabé stránky letecké přepravy 

 omezený sortiment zboží vhodný k přepravě  

 vysoká cena 

 

Společnost ČDC se nemusí obávat konkurence v této oblasti. Je méně využívanou a má omezený 

rozsah přepravovaných komodit. Letecká přeprava je více využívanou v oblasti přepravy osob. 
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Konkurence v oblasti vodní přepravy 

 

Vodní doprava je velice ekologická a levná přeprava. Ředitelství vodních cest České republiky 

se stará o rozvoj infrastruktury využitelných vodních cest. Vodní cesta dlouhá 516 km zahrnuje 

Labe od státní hranice po Pardubice, Vltavu od Mělníku do Českých Budějovic a Baťův kanál 

a řeku Moravu od Kroměříže po Hodonín. Na těchto vodních cestách se budují a modernizují 

přístaviště a přístavy, jezy a plavební komory a mosty. (50) 

 

Ve vodní dopravě dominuje segment velkých kusových nákladů. Jsou to náklady velkých, 

dlouhých a těžkých kusů a ve vodní dopravě jsou využívány z důvodu rychlého a snadného 

překonání velkých vzdáleností bez omezení. Vodní síť je také vhodná pro přepravu sypkých 

nákladů, mezi které řadíme štěrkopísky, chemikálie, zemědělské produkty. Vodní dopravou 

jsou přepravovány také kapalné náklady. Velké automobilky využívají vodní cesty pro přepravu 

automobilů. (51) 

 

Labsko-vltavská vodní cesta je nejvýznamnější vodní cestou u nás. Je jedinou vodocestnou 

spojnicí mezi Českou republikou a přístavy v Severním a Baltském moři a je také součástí 

transevropské dopravní sítě TEN-T. (50) 

 

Silné stránky vodní přepravy 

 nízká přepravní cena a náklady 

 ekologická přeprava 

 vhodná pro přepravu velkých objemných zásilek 

 

Slabé stránky vodní přepravy 

 stav vodních sítí, nestabilita vodních toků 

 omezená vodní síť v České republice 

 vysoké náklady na rozvoj vodní sítě 

 

Společnost ČDC není výrazně omezena vodní dopravou. Zákazníci jsou omezeni v oblasti 

vodních sítí. Ne v každém kraji se nachází rozsáhlý vodní tok, podporující vodní přepravu. I přes 

omezené podmínky, má vodní nákladní přeprava nárůst zakázek. 
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Konkurence v oblasti potrubní dopravy 

 

Potrubní doprava je nejvíce používaná v rámci přepravy ropy, zemního plynu a ropných 

derivátů. Druhy potrubní dopravy jsou ropovody, plynovody, vodovody, kanalizace a potrubní 

pošta. Plynovody jsou používány na přepravu zemního plynu na delší vzdálenosti. Ropovody 

se u nás nacházejí dva a to ropovod Družba a ropovod IKL. Vodovody dopravují vodu do míst, 

které vodou nedisponují.  

 

Družba 

Ropovod vede přes Rusko, Ukrajinu, Slovensko až do České republiky. Délka ropovodu 

na území České republiky je 504 km včetně zdvojení a odboček. Ropovod byl uveden 

do provozu v roce 1965. Přepravované množství je 9 mil. tun ropy za rok.  

 

Ropovod IKL 

Ropovod vede přes Ingolstadt, Kralupy nad Vltavou do Litvínova. Do provozu vstoupil roku 

1996. Délka trasy na území České republiky je 168,6 km. Přepravní kapacita činí 10 mil. tun 

ropy za rok. Ropovod je umístěn do dna koryt řek, mezi nejznámější patří řeka Regen, kde je 

veden v hloubce 6 m a řeka Dunaj. (52) 

 

Zemní plyn 

Česká republika nemá téměř žádná ložiska zemního plynu. Hlavními dodavateli jsou Rusko 

a Norsko. Těžba na jižní Moravě se podílí na celkové spotřebě necelým jedním procentem. (53) 

 

Potrubní pošta 

Pražská potrubní pošta je v současnosti světovým unikátem, který se už nenachází nikde 

na světě. Používali ji hlavně úředníci. V roce 2002 s příchodem povodní byla potrubní pošta 

zničena a  vyřazena z provozu. Dnes je systém potrubních trubek používán pouze v nemocnicích. 

Potrubní doprava není významným konkurentem ČDC. Nepředpokládá se v blízké budoucnosti, 

že by se potrubní dopravou mohlo přepravovat něco jiného, co by ohrozilo zakázky společnosti. 

(44) 
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4.10  Vyhodnocení Porterovy analýzy pěti konkurenčních sil a návrh opatření 

 

Železniční nákladní přepravě konkuruje obrovské množství nejrůznějších firem. Konkurence 

ve stejném oboru podnikání ohrožuje společnost ČDC o něco výrazněji než-li konkurence 

v oblasti silniční, letecké či vodní dopravy. Mezi velké železniční společnosti patří ADW 

a UNIPETROL DOPRAVA, s. r. o.. ADW patří mezi privátní poskytovatele služeb, což je 

pro společnost nepřehlédnutelná ČDC hrozba. ADW přepravilo po České republice v roce 2011 

cca 80 miliónu tun. ČDC mělo v téže roce obdobnou přepravu. ADW je dominantní společnost 

na českém trhu. Může se stát, že ADW přebere významnější zákazníky menším železničním 

dopravcům a tím se stane hlavním nákladním přepravcem. ADW se snaží rozšířit své působení 

hlavně v zahraničí. Momentálně není pro společnost ČDC nebezpečná, ale není vyloučeno, že 

se v průběhu času mohou snížit příjmy z podnikání ČDC z důvodu rozvoje společnosti ADW. 

 

Při cestování si lidé mohou všímat velkých nákladních aut a kamiónů, které dopravují zboží 

svým zákazníkům. Silniční nákladní dopravci přepravují téměř cokoliv, co si zákazníci přejí 

a kdekoliv, kde vede cesta. Menší potencionální klienti si zvolí za svého přepravce silniční 

společnost z důvodu flexibility, dostupnosti a většího výběru firem. ČDC je pro menší zákazníky 

nedostupná. Železnice nevedou do každé vesnice či města. Rozvoj nákladní přepravy do nových 

měst může přivést k železnici nové poptávající, avšak malé zakázky se společnosti ČDC nemusí 

vyplácet.  

 

Letecká nákladní přeprava není ovlivňujícím a dominujícím dopravcem v České republice. Je 

rychlá a bezpečná, ale ČDC se nemusí obávat z hrozby přebrání zákazníků. Lodní přepravci jsou 

využíváni pouze v oblasti rozsáhlých vodních toků Labe a Vltavy. Potrubní doprava je důležitá v 

přepravě ropy, zemního plynu a vody. Potrubí je dnes využíváno také v nemocnicích při 

přepravě pošty a lékárenských předmětů.  

 

Potencionální konkurenti ze zahraničí, též noví konkurenti, mohou vstoupit na český trh 

a ohrozit působnost ČDC. Na Slovensku, Německu a Polsku disponují významní železniční 

dopravci, kteří převážejí i zboží České republiky. Potencionálně se nová konkurence může 

objevit kdykoliv a kdekoliv na trhu a pokud využije vhodných podmínek a bude-li mít dostatek 

silných předpokladů může být vážným rizikem. 
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Jako vhodná alternativa, na řešení situace v oblasti konkurence, se nabízí zaměření se na své 

přednosti a vyzdvihnout je. Železnice přepraví na jednou více komodit než jakákoliv jiná 

přeprava. Při využití produktu Cargo plus se zákazník finančně dostane na úroveň silniční 

přepravy. Když je poukázáno na nehodovost silniční konkurence, tak železnice jsou výrazně 

bezpečnější a ekologičtější. Velké množství lidí se dnes zaměřuje na ekologii a zlepšení ovzduší 

v moravskoslezském kraji. Proto jsou více využívány železnice nejenom k přepravě nákladů, ale 

i k přepravě osob.  

 

 

5  Závěr 

 

Cílem bakalářské práce bylo zjistit konkurenční postavení společnosti na trhu pomocí několika 

analýz. Pomocí SWOT analýzy byly vymezeny silné a slabé stránky a příležitosti a hrozby. 

Ukázalo se, že společnost se velice úspěšně drží na čtvrté pozici největších přepravců v rámci 

zemí EU. Silné stránky vyzdvihly vozový park spolu s novým produktem Cargo Plus, který je 

stále rozvíjen. Produkt Cargo Plus byl vytvořen, aby společnost lépe čelila konkurenci v oblasti 

silniční nákladní přepravy. Slabé stránky odhalily špatné hospodaření se ztrátou 230 mil. Kč. 

I přesto se společnost k insolventního řízení nehlásí a budou provedena zásadní opatření. 

Do významných příležitostí je řazena podpora kombinované dopravy, která bude podpořena 

politikou EU. Předpokládá se růst kombinované dopravy o 100 %. Do hrozeb bylo zařazeno 

snížení přepravovaného množství komodit různých druhů. Na základě interních dat společnosti 

byly zpracovány grafy s vývojem přepravovaných komodit v posledních sedmi letech do roku 

2011. Rok 2012 nebyl zahrnut do analýz z důvodů vyhodnocení hospodaření za rok 2012, který 

byl zveřejněn v době, kdy byla bakalářská práce již zpracována. Na základě grafů se ukázalo, že 

většina přepravovaných komodit má klesající tendenci. Kritickým se jeví rok 2009 u všech 

zkoumaných komodit, jejíž klesání bylo zapříčiněno hospodářskou krizí.  

 

Dalším přístupem k posouzení tržního postavení byly analýza marketingového mixu. Na základě 

zpracování marketingového mixu bylo zjištěno, že se společnost nijak zvláště nepropaguje, krom 

jednoho natočeného videa a třech pravidelných časopisů. Velice kvalitně jsou však zpracovány 

objednávkové programy, kde se následně společnost věnuje novým zákazníkům prostřednictvím 

svých obchodních manažerů. Jako vhodnou alternativou se jeví reklama v rádiu Impuls, 

z důvodu vysoké poslechovosti a reklama na internetových stránkách seznam.cz a google.cz.  
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Jako poslední byla využita analýza se nazývá Porterova analýza pěti konkurenčních sil. Analýza 

byla zaměřena na posouzení konkurenční rivality v oblasti oboru železničního, silničního, 

leteckého a potrubního. Na základě analýzy bylo zjištěno, že společnost v rámci svého oboru čelí 

konkurenci silným společnostem např. ADW a UNIPETROL DOPRAVA, s. r. o.. V oblasti 

silniční nákladní přepravy konkuruje značnému množství malých, středních i velkých firem. 

Letecká, vodní a potrubní konkurence nijak neohrozí postavení společnosti.  

 

Jak se již z analýz ukázalo, společnost se musí zaměřit na to, v čem vyniká oproti ostatním 

konkurentům. Silnou stránkou společnosti je nový produkt Cargo Plus. Pokud se řádně rozvine, 

přivede do společnosti mnoho nových zákazníků. ČDC znova obhájilo certifikát AEO, který 

v republice drží pouze tři železniční společnosti a který potvrzuje vysokou kvalitu služeb 

poskytovaných držitelem uvedeného certifikátu. 
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Příloha č. 1  

 

Dceřiné společnosti s společnosti s kapitálovou účastí ČDC 

 

100% kapitálový podíl ČDC 

Generálne zastúpenie ČD Cargo, s. r. o.   

CD Generalvertretung GmbH 

CD Generalvertretung Wien GmbH 

Koleje Czeskie Sp. Z o. o. 

 

Kapitálová účast ČDC  

Terminál Brno, a. s. 

ČD-DUSS Terminál, a. s. 

ČD TRANS, s. r. o. 

RAILLEX, a. s.  

ČD Logistics, a. s. 

BOHEMIAKOMBI, s. r. o. 

Ostravská dopravní společnost, a. s. 

 

Zdroj: (55)
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Příloha č. 2  

 

Předmět podnikání ČDC 

 

 Provozování celního skladu 

 Provozování drážní dopravy podle zákona o dráhách v rozsahu vydaných licencí 

 Skladování zboží a manipulace s nákladem 

 Zasílatelství 

 Zastupování v celním řízení 

 Reklamní činnost a marketing 

 Zprostředkování obchodu a služeb 

 Vydavatelské a nakladatelské činnosti 

 Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 

 Pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních 

služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytových a nebytových prostor 

 Pronájem a půjčování věcí movitých 

 Velkoobchod 

 Zpracování dat, služby databank, správa sítí 

 Správa a údržba nemovitostí 

 Poskytování služeb osobního charakteru 

 Truhlářství 

 Zámečnictví 

 Kovoobráběčství 

 Opravy ostatních dopravních prostředků 

 Klempířství 

 Silniční motorová doprava nákladní 

 Podnikání v oblasti nákladní s nebezpečnými odpady 

 Provozování dráhy – vlečky podle zákona o drahách v rozsahu úředních povolení 

 

Zdroj: (56)
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Příloha č. 3  

 

Základní princip produktu ČD Cargo Plus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: (14)



 

 
1 

Příloha č. 4  

Konkrétní stanice 

 

 

Stanice 
Nabízené služby 

 Svoz Železnice  Rozvoz 

Brno-Maloměřice Ne  Ano  Ne  

Brno-Slatina Ano  Ano  Ano  

Cheb Ano  Ano  Ano  

Karlovy Vary Ano  Ano  Ano  

Kolín Ano  Ano  Ano  

Lovosice Ano  Ano  Ano  

Mělník Ano  Ano  Ano  

Olomouc hl.n. Ano  Ano  Ano  

Ostrava hl.n. Ano  Ano  Ano  

Pardubice hl.n. Ano  Ano  Ano  

Středokluky Ano  Ano  Ano  

Praha-Libeň Ano  Ano  Ano  

Ústí nad Labem západ Ano  Ano  Ano  

Zlín střed Ano  Ano  Ano  

 

Zdroj: (19)
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Příloha č. 5  

Organizační struktura podniku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: (19)
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Příloha č. 6  

 

Přeprava hnědého uhlí ve vozech 

 

 

 

Zdroj: Vlastní na základě interních zdrojů. 

 

Přeprava v tunách 

 

 

Zdroj: Vlastní na základě interních zdrojů

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Hnědé uhlí 312 993 304 810 317 523 320 410 282 129 274 285 293 679
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Příloha č. 7  

 

Přeprava černého uhlí a koksu ve vozech 
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Zdroj: Vlastní na základě interních zdrojů. 

 

 

Přeprava v tunách 
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Zdroj: Vlastní na základě interních zdrojů.

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Černé uhlí a koks 262 844 307 982 276 005 249 110 193 676 221 694 178 022

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

15 689 520 15 339 635 16 392 762 16 460 193 14 540 490 14 143 056 15 233 235
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Příloha č. 8  

Druhy železničních vozů 

 

 

Zdroj: (19)
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Příloha č. 9  

Konkurence v oblasti železniční nákladní dopravy 

 

Abellio CZ a.s. O+N 

Advanced World Transport a.s. O+N 

ARRIVA vlaky s.r.o. O+N 

AŽD Praha s.r.o. N 

BF Logistics s.r.o. N 

CityRail, a.s. O+N 

CZ Logistics, s.r.o. N 

České dráhy, a.s. O+N 

ČD Cargo, a.s. O+N 

D B V - I T L, s.r.o. N 

EDIKT a.s. N 

EUROVIA CS, a.s. N 

Express Rail, a. s. N 

Elektrizace železnic Praha a.s. N 

Elektrizácia železníc Kysak a.s. N 

EŽC a.s. N 

GJW Praha spol. s r.o. N 

GW Train Regio a.s. O+N 

Chládek & Tintěra, a.s. O+N 

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. N 

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. N 

IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. N 

IDS CARGO a.s. N 

JARO Česká Skalice, s.r.o. N 

Jindřichohradecké místní dráhy, a.s. O+N 

KK - provoz a opravy lok. s.r.o. N 

Kladenská dopravní a strojní s.r.o. O+N 

KŽC Doprava, s.r.o. O+N 

LEO Express a.s. O+N 

Lokálka Group, občanské sdružení O+N 

LOKO TRANS s.r.o.  O+N 

LokoTrain s.r.o. N 

LTE Logistik a Transport Czechia s.r.o. N 

MBM rail s. r. o. O+N 

METRANS, a.s. N 

METRANS Rail s.r.o. O+N 

NOR a.s. N 

N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o. N 

OHL ŽS, a.s. N 

OLOMOUCKÁ DOPRAVNÍ s.r.o. O+N 

Ostravská dopravní společnost, a.s. N 
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Petrolsped Slovakia s.r.o. N 

PKP CARGO SPÓŁKA AKCYJNA N 

Prvá Slovenská železničná, akciová spoločnosť N 

Puš s.r.o. O+N 

Rail Cargo Austria Aktiengesellschaft N 

Rail system s.r.o. O+N 

Railtrans International, s.r.o. N 

RegioJet a.s. O+N 

RETROLOK s.r.o.,  N 

RM LINES, a.s. N 

RTS Rail Transport Service GmbH N 

RUTR, spol. s r.o. N 

SANRE, spol. s r.o. N 

SART-stavby a rekonstrukce a.s. N 

SD - Kolejová doprava, a.s. N 

SEŽEV-REKO, a.s. N 

SGJW Hradec Králové spol. s r.o. N 

Skanska a.s. N 

Slezské zemské dráhy, o.p.s. O+N 

SLEZSKOMORAVSKÁ DRÁHA a.s. N 

Slovenská železničná dopravná spoločnosť, a.s. N 

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. N 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace O+N 

Stavební firma CARDA-MÜLLER s.r.o. N 

STAVEBNÍ OBNOVA ŽELEZNIC a.s. O+N 

TCHAS ŽD s.r.o. N 

TOMI-REMONT a.s. N 

TONCUR s.r.o.  N 

TORAMOS, s.r.o. N 

TRAIL Servis a.s. N 

Trakce, a.s. N 

TRAMO RAIL, a.s. N 

Traťová strojní společnost, a.s. N 

TSS GRADE, a.s. N 

UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. N 

Veolia Transport Morava a.s. O+N 

Viamont DSP a.s. N 

VÍTKOVICE Doprava, a.s. N 

Vogtlandbahn-GmbH O+N 

ZABABA, s.r.o. O+N 

 

Poznámka: N= nákladní, O= osobní. 

Zdroj: (30)



 

 
1 

Příloha č. 10  

Formulář k přihlášení nakládky 

 

 

 

Zdroj: (19)
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Příloha č. 11  

 

Odběratelé 

 

ČEZ, a. s. 

MORAVIA STEEL, a. s. 

NH - TRANS,a. s. 

OKD, a. s. 

SPEDI – TRANS Praha, s.r.o. 

ARGO BOHEMIA, s. r. o. 

ARGO TRANS, s. r. o. 

Českomoravský cement, a. s., nástupnická společnost 

International Power Opatovice a. s. 

KRONOSPAN ČR, spol. s. r. o. 

Lovochemie, a. s. 

Mostecká uhlená společnost, a. s. právní nástupce 

NHN spol. s r. o. 

NORDISK TRANSPORT RAIL AB 

RAILSPED, s. r. o. 

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. 

SPEDITRANS spol. s. r. o. 

Stora Enso Timber s. r. o. 

ŠKODA AUTO a. s. 

TCHAS, spol. s r. o. 

Vápenka Čertovy schody ,akciová společnost 

WOOD&PAPER a. s. 

GEFCO ČESKÁ REPUBLIKA a. s. 

Express-Interfracht Internationale Spedition GmbH 

 

Zdroj: (19)
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Příloha č. 12 - Interní data  

 

Přepravované vozy 

 

Název 
2005 2006 2007 2008 

dovoz vývoz Součet dovoz vývoz Součet dovoz vývoz Součet dovoz vývoz Součet 

Železo a strojírenské výrobky 196 352 95 216 418 330 231 222 96 407 469 496 219 233 97 921 473 180 222 375 104 693 463 642 

Stavebniny 32 022 25 928 162 991 35 515 25 786 174 651 36 109 25 864 177 258 31 959 24 859 163 809 

Hnědé uhlí 28 25 075 312 993 6 25 653 304 810 7 22 451 317 523 475 27 808 320 410 

Černé uhlí a koks 30 844 121 580 262 844 47 323 136 809 307 982 35 707 133 279 276 005 34 771 115 221 249 110 

Chem. výrobky a kapalná paliva 82 069 49 968 193 516 83 025 45 154 187 311 75 806 39 312 173 217 64 089 38 186 157 117 

Dřevo a papírenské výrobky 19 010 50 403 146 617 12 712 48 431 161 206 15 427 53 072 193 021 13 513 43 240 128 705 

Potraviny a zemědělské výrobky 6 605 29 794 56 776 6 706 20 706 47 126 6 947 15 399 42 192 4 681 14 887 32 323 

 

Název 
2009 2010 2011 

dovoz vývoz Součet dovoz vývoz Součet dovoz vývoz Součet 

Železo a strojírenské výrobky 133 960 64 196 292 269 163 441 73 451 352 586 159 930 75 296 359 617 

Stavebniny 21 127 13 040 116 477 24 553 15 675 114 378 23 031 20 923 122 250 

Hnědé uhlí 1 090 16 638 282 129 814 12 714 274 285 1 712 12 203 293 679 

Černé uhlí a koks 28 923 107 726 193 676 34 065 111 644 221 694 33 357 98 421 178 022 

Chem. výrobky a kapalná paliva 46 369 24 510 115 301 39 374 26 312 115 492 38 942 20 744 111 898 

Dřevo a papírenské výrobky 15 482 32 033 100 887 20 051 33 810 114 312 16 890 29 896 106 603 

Potraviny a zemědělské výrobky 2 268 21 157 31 969 2 541 14 173 23 042 2 243 12 685 19 215 

 

Zdroj: (55) 
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Přepravované tuny 

 

 

Zdroj: (55) 

 

Název  
2005 2006 2007 2008 

dovoz vývoz Součet dovoz vývoz Součet dovoz vývoz Součet dovoz vývoz Součet 

Železo a strojírenské výrobky 9 179 221 3 887 042 17 148 770 10 983 563 3 925 224 19 609 523 10 295 607 4 072 847 19 370 762 10 456 891 4 394 376 19 367 046 

Stavebniny 1 521 804 1 190 106 7 433 178 1 665 618 1 217 082 7 966 142 1 683 265 1 223 577 8 160 729 1 540 174 1 196 746 7 719 761 

Hnědé uhlí 1 041 1 155 054 15 689 520 224 1 240 178 15 339 635 183 1 115 556 16 392 762 22 114 1 378 144 16 460 193 

Černé uhlí a koks 1 458 761 6 025 367 12 636 904 2 187 064 6 910 208 14 670 088 1 734 547 6 863 444 13 432 340 1 702 017 5 849 012 12 005 962 

Chem. výrobky a kapalná paliva 3 594 111 2 234 827 8 513 012 3 624 962 2 004 324 8 165 980 3 414 226 1 713 745 7 607 817 2 857 001 1 728 030 7 025 984 

Dřevo a papírenské výrobky 502 574 1 926 552 5 013 812 345 126 1 875 864 5 562 437 369 963 2 080 219 6 707 423 294 218 1 735 882 4 607 749 

Potraviny a zemědělské výrobky 238 025 1 416 055 2 364 394 252 023 972 049 1 948 596 288 865 709 843 1 737 834 186 413 696 732 1 304 162 

  

Název 
2009 2010 2011 

dovoz vývoz Součet dovoz vývoz Součet dovoz vývoz Součet 

Železo a strojírenské výrobky 6 527 753 2 742 414 12 459 986 8 197 077 3 235 098 15 521 853 8 014 215 3 291 794 15 794 300 

Stavebniny 1 075 788 637 822 5 562 472 1 244 423 785 538 5 502 620 1 165 220 1 045 724 5 936 716 

Hnědé uhlí 50 945 842 267 14 540 490 37 000 644 859 14 143 056 81 924 634 043 15 233 235 

Černé uhlí a koks 1 371 223 5 549 798 9 416 406 1 511 008 5 661 042 10 475 572 1 575 538 5 184 481 8 868 188 

Chem. výrobky a kapalná paliva 2 191 348 1 147 076 5 400 965 1 809 425 1 217 203 5 374 156 1 823 371 993 306 5 307 877 

Dřevo a papírenské výrobky 390 939 1 393 141 3 804 255 537 732 1 457 080 4 315 622 498 070 1 308 785 4 109 827 

Potraviny a zemědělské výrobky 

 
90 510 1 061 751 1 405 332 113 622 668 706 959 307 101 258 598 933 830 290 

  


