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Anotace 

Tato bakalářská práce se zabývá soukromou železniční přepravou, konkurencí, 

která se v tomto prostředí nachází a ekonomickou stránkou přepravy. 

V teoretické části práce jsou uvedeny nástroje, které jsou zapotřebí k realizaci 

přepravy. V praktické části je popsána ekonomická efektivnost společnosti 

Unipetrol Doprava s.r.o. a popis konkurenčních dopravců na trhu. Cílem práce je 

zhodnotit ekonomickou efektivnost soukromého dopravce.  
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Summary 

This thesis deals with private rail transport competition, which is situated in 

this environment  and economical matters of transportation. 

In the theoretical section is listed the tools that are needed to implement 

transportation. The practical part describes the economic efficiency of Unipetrol 

Transport Ltd. And the description of competing carriers in the market. The aim is 

to assess the economic efficiency of the private carrier . 
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Seznam použitých zkratek 

a.s.   akciová společnost 

AWT   Advanced World Transport 

CIM   Všeobecné přepravní podmínky dopravce 

COTIF   Úmluva o mezinárodní železniční přepravě 

ČD   České dráhy 

DPH   daň z přidané hodnoty 
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EU   Evropská unie 
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GPS   Global Positioning System 

GRAPP   Grafické znázornění přesné polohy vlaku 

HU   Mezinárodní zkratka Maďarska 

HV   hnací vozidlo 

hrtkm     hrubý tunokilometr 

ISDL   Informační systém dopravy a logistiky 

ISOŘ   Informační systém operativního řízení 

KADR   přidělování kapacity dráhy 

MUS   Mostecká uhelná společnost 

NL   Nákladní list  

OKD   Ostravsko-karvinské doly 

PKN   Polski Koncern Naftowy 

PL   Mezinárodní zkratka Polska 

RID   Přeprava nebezpečných věcí po železnici 

SD   Severočeské doly 



 

SK   mezinárodní zkratka Slovenské republiky 

s.r.o.   společnost s ručením omezeným 

SŽDC   Správa železniční dopravní cesty 

UNIDO   Unipetrol Doprava 

vlkm    vlakový kilometr 

VŠCHT   Vysoká škola chemicko-technologická 
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1 Úvod 

V logistickém prostředí zajišťuje železnice rychlou a kvalitní přepravu zboží. 

V železniční přepravě jsou náklady o mnoho nižší než v silniční či letadlové. 

Železniční přeprava je schopna dodat větší množství zboží díky svým technickým 

předpokladům. Česká republika s délkou 9 470 km železničních tratí je na 22. místě 

ve světě. Podmínky železniční přepravy stanovuje Zákon o drahách č.266/1994 Sb.  

Přednosti a výhody této přepravy uvedu ve své bakalářské práci, kde přiblížím 

tuto činnost z pohledu zprostředkovatele železniční přepravy, společnosti Unipetrol 

Doprava s.r.o., která se věnuje nákladní železniční přepravě. 

V první kapitole se budu zabývat marketingovým mixem společnosti Unipetrol 

Doprava s.r.o., kde popíši marketingové nástroje železniční přepravy a služby s tím 

spojené. 

Ve třetí a čtvrté kapitole se zaměřím na ekonomickou efektivnost a 

konkurenceschopnost železniční přepravy. Vzhledem k tomu, že v České republice 

se v tomto oboru snaží prosadit další desítky společností, jsou tyto dva faktory pro 

společnost velice důležité. 

Cílem bakalářské práce je vyhodnotit ekonomickou efektivnost od doby 

vzniku přepravy společnosti Unipetrol Doprava s.r.o. a její konkurenceschopnost. 
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2 Marketingový mix společnosti Unipetrol Doprava 

s.r.o. 

„Marketingový mix je významným nástrojem prodeje. Sestává z různých prvků 

marketingového programu, které napomáhají úspěšnému zavádění marketingové 

strategie a umísťování podniku na cílových trzích. Integrace prvků marketingového 

mixu zajišťuje konzistenci marketingové strategie jako celku.“[9.]  

2.1 Význam marketingového mixu 

Podstatou je hodnocení a výběr faktorů – jaká služba, strategie ceny služby, 

propagace a komunikace se zákazníkem. 

4P je základní model marketingového mixu, jeho znázornění je uvedeno na 

obrázku 1. Produktem může být hmotné i nehmotné zboží ve formě produktu či 

služby, ze kterého má zákazník konkrétní užitek. Podnik se zabývá jeho udržením 

na trhu a následného rozšíření na trhu. Místem je v marketingovém mixu myšlena 

distribuce a její způsob k zákazníkovi. Propagace zajišťuje včasné předání 

informace o službě stávajícímu i potencionálnímu zákazníkovi. Cena se odvíjí od 

výše nákladů vynaložených na službu. Podnik tak získává konkurenční výhodu. 

Zákazník ji vnímá jako hodnotu a kvalitu služby.[9.]  

2.2 Unipetrol Doprava s.r.o. 

Společnost Unipetrol Doprava s.r.o. je součástí vedoucí skupiny Unipetrol. 

Skupina Unipetrol vznikla v roce 1995, kdy byly spojeny vybrané petrochemické 

firmy, tak aby se dalo konkurovat nadnárodním koncernům. Vlastníkem byl stát 

zastoupený bývalým Fondem národního majetku s podílem 63 % akcií. Skupina 

Unipetrol se zaměřuje na zpracování ropy a petrochemie v České republice. V roce 

2004 Fond národního majetku odprodal 62,99 % akcií společnosti PKN Orlen. 

PKN Orlen je jedna z největších korporací v oblasti ropného průmyslu ve střední 

Evropě. 
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Unipetrol Doprava s.r.o. je profesionální železniční přepravce. Hlavním 

předmětem podnikání je provozování dráhy a drážní dopravy. Přepravuje chemické 

a petrochemické produkty včetně všech souvisejících služeb. Zajišťuje přepravu 

pro zákazníky holdingu Orlen Group, zahraniční dopravní společnosti i chemické 

závody bez vazby na holding. Přepravní služba představuje 97 % výnosů 

společnosti.[11.]  

 

2.3 Marketingový mix společnosti 

Vzhledem k tomu, že se společnost zabývá přepravní službou, je důležité, aby 

měla dobře nastaveny marketingové nástroje. Tím může dosahovat kladných 

výsledků. 

Hlavním zaměřením společnosti Unipetrol Doprava s.r.o. je přeprava 

chemických produktů po železnici. S touto činností jsou úzce spojené další aktivity, 

které jsou potřebné k primárnímu zajištění. K těmto aktivitám patří např. technické 

zázemí, distribuční síť, evidence a plánování přeprav. Na jednotlivé nástroje se 

zaměřím podrobně v podkapitolách marketingového mixu. 

 

Obrázek 1: Model 4P [vlastní zpracování] 
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2.4 Služba, produkt 

Službu přepravy tvoří několik prvků, které musí být před realizací skutečné 

přepravy splněny. Návaznost a správné umístění těchto prvků se promítá do 

celkového vyúčtování. 

2.4.1 Vozový park lokomotiv 

Prvořadým nástrojem pro zajištění nákladní přepravy jsou technické stroje. Pro 

společnost Unipetrol Doprava s.r.o. to jsou hnací vozidla – lokomotivy. 

Lokomotivní park UNIDO se skládá z 45-ti lokomotiv. Z toho 27 se využívá 

na traťovou dopravu, ostatní zajišťují přepravu a posun na vlečce. Dle technických 

parametrů jsou rozlišovány podle řad. Jednotlivé parametry příslušné lokomotivy 

jsou uvedeny v tabulce 1. Součástí lokomotivního parku jsou dílny, které 

zabezpečují schopnost hnacích vozidel před vyjetím na trať, a prohlídce po příjezdu 

z trati. Předchází se tím poruchám na trase. Neočekávané závady jsou 

nevyhnutelné, ale včasným vybavením a kontrolou se dají tyto situace eliminovat 

na minimum. 

Každý strojvedoucí, který lokomotivu přebírá nebo předává do dílen, je 

povinen vypsat provozní deník lokomotivy. Do deníku zapíše stav stroje, počet 

najetých motohodin a kilometrů, stav nádrže a popřípadě popíše stručně závady, 

které vznikly za dobu jízdy. Veškeré tyto údaje jsou transformovány do systému, 

tak aby byly kdykoliv k nahlédnutí dispečerovi na vlečce UNIDO. 

Tabulka 1: Technické parametry HV [vlastní zpracování] 
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2.4.2 Informační systém dopravy a logistiky 

Informační systém dodala firma Oltis Group s.r.o. Oltis se zabývá 

informačními systémy pro dopravu a logistiku od roku 1993. Je řešitelem 

rozsáhlých informačních systémů pro řízení železniční dopravy a zároveň jeho 

návazností na evropskou dopravní síť. 

Informační systém dopravy a logistiky (ISDL) sleduje vstup vozů a HV na 

vlečku, jejich pobyt, výstup a expediční požadavky zákazníka. Vede přesnou 

evidenci výkonů a nákladů na danou zásilku, kterou zákazník požaduje. 

Soustřeďuje veškerá data do jednoho místa, kde se podle kritérií třídí pro jednotlivé 

zaměření uživatele. Zpracovává veškerou dokumentaci a podklady pro expedici a 

fakturaci.[7.]  

2.4.3 Evidence vlaků a lokomotiv 

Evidence vlaků a lokomotiv je součástí ISDL. Jedná se o modul, který eviduje 

všechny trasy budoucí i přepravené. V aplikaci Evidence vlaků a lokomotiv 

(EVAL) se ze všech potřebných údajů kompletuje vlak. Potřebné údaje jsou – 

stanice výchozí, stanice určení, číslo vlaku, počet reálných kilometrů trasy, zátěž, 

přesné časy průjezdů jednotlivých stanic, popřípadě přebírajícího dopravce u 

mezinárodních přeprav. Pokud jsou tyto údaje uvedeny u zavedeného vlaku, 

exportují se do aplikace Správa železniční dopravní cesty (SŽDC), na kterou je 

systém ISDL napojen. Díky této aplikaci dostane připravený vlak svolení k tomu, 

aby mohl vyjet na trať. Následně jsou s tímto zavedením obeznámena dispečerská 

stanoviště v příslušných místech trati. 

Do EVAL se zároveň zapisují činnosti lokomotiv včetně technického stavu. 

V případě použití neschopné lokomotivy, systém upozorní na nesrovnalost.  

Napojení na systém GPS umožňuje v systému sledovat přesnou polohu 

vlaku.[7.]  
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2.4.4 Správa železniční dopravní cesty 

Hospodaří a provozuje železniční dopravní cesty ve vlastnictví státu, zajišťuje 

provozování, provozuschopnost a rozvoj železniční dopravní cesty. Činnosti SŽDC 

jsou plánování a zajištění údržby a oprav, operativní řešení mimořádných událostí, 

bezpečnost na přejezdech, sběr, evidence a aktualizace dat do informačního 

systému SŽDC. Přiděluje dopravcům kapacitu dopravní cesty. Unipetrol Doprava 

má u osmi tras přidělené číslo, které smí využívat bez toho, aniž by o kapacitu 

muselo žádat. U ostatních tras musí dispečer žádat SŽDC o přidělení kapacity – 

přidělení čísla vlaku pro celou trasu. 

SŽDC umožňuje přístup všem dopravcům, kteří splňují podmínky stanovené 

zákonem o drahách. Jsou jednotné a SŽDC s nimi nejprve uzavírá smlouvu. 

Podmínky SŽDC jsou uvedeny v příloze 7. 

SŽDC má svůj informační systém, na který je s přepravci připojen. Aplikace 

Informačního systému operativního řízení přidělování kapacity dráhy (ISOŘ 

KADR) eviduje veškeré požadavky přepravců, ve kterých dle parametrů zadaných 

dispečerem, schvaluje přidělení kapacity. Po schválení smí zavedený vlak vyjet na 

trať, a hlásit se na daných stanovištích pod číslem, které mu bylo přiděleno 

z KADR. Ukázka žádostí pro postoupení je zobrazena na obrázku 2. V letošním 

roce je ve zkušebním provozu aplikace Grafického znázornění přesné polohy vlaku 

(GRAPP), která zobrazuje, podle vybraných kritérií, pohyb vlaků znázorněním na 

mapě. Na obrázku 3 je označení vlaku, které v nabídce obsahuje všechny údaje, 

uživatel nemusí nahlížet do ostatních aplikací, kam se zapisuje pohyb vlaku.[14.]  
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Obrázek 2: Aplikace KADR [16.] 

 

Obrázek 3: Aplikace GRAPP [16.] 
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2.4.5 Dispečerské pracoviště 

Dispečer traťové přepravy má za úkol několik činností, které je potřeba 

provést před složením soupravy vlaku a zároveň poskytovat informace a 

rozhodovat v průběhu přepravy. 

Povinnosti a náplň práce dispečerského aparátu jsou uvedeny v příloze 8. 

Veškerá zodpovědnost jde na dispečera, proto je nutné aby tuto funkci 

vykonával zaměstnanec s odbornou kvalifikací a schopnostmi v operativním řízení. 

 

2.5 Cena 

Je nejvýznamnější faktor, který ovlivňuje finanční situaci podniku 

prostřednictvím ceny služby. Je to nástroj pro dosažení zisku a vytváření prostředků 

pro zabezpečování kvality přepravy. Pro společnost UNIDO je cena nákladů a 

výnosů velmi důležitý faktor, kterým si udržuje postavení na trhu a odolnost vůči 

konkurenci. Svým zákazníkům nabízí smluvní ceny, které jsou utvářeny vždy na 

kalendářní rok a jsou stanoveny ve smlouvě se zákazníkem. Součástí smluv jsou 

podmínky pro dodání zboží a způsob platby podložený dokumentací 

k přepravované objednávce. Cena nákladů se především odvíjí od cen pohonných 

hmot, které silně ovlivňují cenu přepravy.  

2.5.1 Druhy cen 

„Způsob určování ceny se historicky vyvíjel. Původně se cena stanovovala 

smlouváním. Se zavedením všeobecně směnitelného ekvivalentu (peněz) se objevila 

cena v té podobě, jak ji známe dnes. Role obou stran při směně je dána poměrem 

mezi poptávkou a nabídkou.“[17.]  

„Na základě obecné firemní strategie se hledají strategie pro jednotlivé oblasti 

řízení.“[17.]  
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Ceny dodavatelské 

Jde o cenu, kterou dopravce nebo majitel vozu účtuje společnosti Unipetrol 

Doprava prostřednictvím speditéra. Speditér má na starost veškerou organizaci 

kolem objednávky, která je spojena s přepravou. Do této ceny je zahrnuto dovozné 

a doplňující poplatky. Dovozné se může účtovat podle tarifu nebo podle smluvního 

ujednání. Do této položky se zahrnuje cena za relaci a cena za dopravní cestu. 

Doplňující poplatky jsou definovány ve smlouvě a jedná se o zadržení vozu na 

vlečce, vážné nebo změnu přepravní smlouvy. Změna přepravní smlouvy může 

nastat v případě, že zboží je již na cestě, ale zákazník ho požaduje do jiné cílové 

stanice z jakéhokoliv důvodu.  

 

Ceny odběratelské 

Jsou ceny, které účtuje Unipetrol Doprava na zákazníka. V případě, kdy je 

dopravcem UNIDO, je cena dovozného smluvní. Pokud se jedná o přepravu, kdy 

UNIDO předává jinému dopravci, účtuje se spediční dovozné, kde je fakturována 

cena smluvní v kombinaci s cenou podle tarifu, který má přebírající dopravce. 

Doplňující poplatky se v těchto případech většinou neúčtují, pokud ano, počítají se 

až z došlé faktury od dodavatele. 

 

 

Druhy sazeb 

Všechny druhy cen jak dodavatelské, tak odběratelské, se mohou vyúčtovat 

několik způsoby: 

1. podle tarifu – kde jsou jasná pravidla pro určení ceny a dopravce o nich 

nesmlouvá. Tuto formu používá ČD Cargo a.s. Zde se rozlišuje přeprava 

ložených a prázdných souprav. U ložených souprav se používá částka za 

netto tuny, u prázdných vozů částka za vozy. Při výpočtu ložených souprav 

je nutné definovat způsob zaokrouhlování netto tun. 

2. smluvní cena – zde se obě strany domluví na způsobu vyúčtování. Tento 

způsob používá Unipetrol Doprava s.r.o. Dle požadavku zákazníka je 

možné stanovit částku za netto tuny, částka za vozy nebo částku za vlak. U 

smluvní ceny se stanovují individuální podmínky, např. cena je platná za 
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min. 1000 netto tun za vlak, nebo cena je platná za min. 20 vozů za vlak. 

Tyto parametry se mohou lišit u zákazníků.[5.]  

2.6 Propagace 

Skupina Unipetrol se podílí na sponzorování dvou odvětví - sportu a 

vzdělávání. 

Unipetrol RPA je majoritním vlastníkem hokejového klubu HC Verva 

Litvínov, kde jeho generálním partnerem je Benzina a.s., která patří do skupiny 

Unipetrol. 

V oblasti vědy a vzdělávání se jedná o spolupráci s VŠCHT Praha. Studentům 

nabízí rozvoj v oblasti praxe chemického průmyslu. Pro VŠCHT Praha hraje 

dominantní roli na trhu v chemické oblasti. Skupina Unipetrol zaměstnává řadu 

absolventů této školy. 

Zároveň skupina Unipetrol v roce 2011 zřídila internetové stránky Unipetrol - 

ZAŽIJ CHEMII, kde mohou žáci základních a středních škol získávat základní 

znalosti z oboru chemie zábavným způsobem a tím rozvíjet jejich přístup 

k chemickému průmyslu. 

Unipetrol buduje unikátní výzkumné a vzdělávací centrum UniCRE, kde spojí 

výzkum s praxí. Areál by měl obsahovat 23 vybavených laboratoří, konferenční sál 

s dvěma posluchárnami. K dispozici bude moderní technologie, na které bude 

možnost experimentů.[13.]  

2.7 Distribuce 

Důležitým nástrojem pro výkon přepravy je zabezpečení dopravní cesty pro 

převoz zboží. Optimální podmínky zajistí, že se zboží dostane včas a v pořádku 

k zákazníkovi. V případě, že nastane nečekaná situace jakékoliv překážky na trati, 

je potřebná operativnost všech podílejících se faktorů počínaje vytvořením 

soupravy vlaku na vlečce, přes dispečerský aparát, SŽDC a možnostmi 

strojvedoucího.  

Plánované omezení na celé úrovni služby jsou předem hlášeny. Tím je možné 

předejít ztrátám ve formě peněz i času.  

http://www.zazijchemii.cz/laborato
http://www.zazijchemii.cz/laborato
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2.7.1 Dostupnost železniční sítě 

Výstavbu, modernizaci a údržbu má na starosti SŽDC. Finanční prostředky 

jsou poskytovány od Ministerstva Dopravy z rozpočtů Státního fondu dopravní 

infrastruktury a z fondů EU. 

Aktuální počty kilometrů tratí jsou uvedené v tabulce 2. 

V současné době Ministerstvo prostřednictvím fondů EU realizuje projekt 

Operační program Doprava pro období 2007-2013. Na tento projekt připadá celkem 

5,821 miliard EUR z fondů EU pro Českou republiku. Pro železniční dopravu jsou 

v tomto projektu vyčleněny dva cíle. Prvním je modernizace železniční sítě (2,197 

miliard EUR z celkového rozpočtu) a druhým podpora multimodální nákladní 

přepravy-překladiště a železniční vlečky (119 milionů EUR z celkového 

rozpočtu).[8.]  

Tabulka 2: Rozdělení celkových km železničních tratí [vlastní zpracování] 

 

SŽDC se snaží plánovat a koordinovat jednotlivé činnosti tak, aby 

nedocházelo k velkým narušením železničního provozu. Mimořádné a 

nevyhnutelné události řeší operativně a ihned obeznamuje veškeré dopravce. 

K zajištění bezpečnosti jsou používány zabezpečovací systémy. Plynulost a 

bezpečnost na trati obstarává dálkově řízený systém Automatické stavění 

vlakových cest, který vysílá údaje o vlacích – číslo vlaku, čas odjezdu, příjezdu 

nebo průjezdu jednotlivých stanic podle jízdního řádu, skutečnou délku vlakové 

soupravy a funkce hnacích vozidel. Součástí jsou prostředky přímo viditelné na 

trati – návěstidla, stavědla a vlakové zabezpečovače. Vlakový zabezpečovač 

přenáší informace o trati na řídící pult lokomotivy. Do budoucna by se všechny 

dosavadní zabezpečovače měly nahradit jednotným evropským zabezpečovacím 
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systémem ETCS. Ten by měl umožnit vjezd do jiného státu bez výměny 

lokomotivy a aktivně zasahovat do řízení vlaku, a tím předejít ovlivnění selhání 

lidského činitele. 

Strojvedoucí se musí řídit signalizací návěstidel. Opomenutím signalizace 

nebo porušením významu je řešena mimořádná událost, která je ohlašována na 

SŽDC a dopravce, který tento pokyn porušil. Řešení se odvíjí od jednotlivé situace, 

která mohla nedodržením vzniknout. Označení signalizace na trati zobrazuje 

tabulka 3.[14.]  

 

Tabulka 3: světelná signalizace návěstidla na trati [vlastní zpracování] 

světelné označení na návěstidle význam 

červená stůj 

žlutá s mezikruží snížená rychlost 

žlutá  výstraha 

zelená volno 

 

2.7.2 Podmínky pro přepravu 

Podmínky přepravy stanoví Nařízení vlády o přepravním řádu pro veřejnou 

drážní nákladní dopravu.[6.] Stanoví podmínky pro přepravu věcí jako vozových 

zásilek, podmínky pro odpovědnost dopravce z přepravní smlouvy, podmínky pro 

plnění jedné přepravní smlouvy více dopravci a upravuje vztahy mezi nimi. Tyto 

podmínky platí pro vnitrostátní přepravu. V případě mezinárodní přepravy se 

dopravce řídí Úmluvou o mezinárodní železniční přepravě (COTIF). Ta upravuje 

vztahy dopravců členských států. Úmluva obsahuje přípojek B (CIM), ve kterém 

definuje jednotné právní předpisy (všeobecné přepravní podmínky dopravce), a 

přípojek C (RID), kde definuje přepravu nebezpečných věcí po železniční trati.[12.]  

Úsek komerce je pověřen tvorbou dokumentace a přípravy soupravy vlaku. 

Zákazník pošle svou objednávku na příslušné středisko odbytu, odtud se v systému 

ISDL vytvoří požadavek (dispozice). Expedientka je povinna hlídat tuto dispozici, 

a po splnění požadovaného množství zboží konzultuje přípravu s odbytem a 
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laboratoří. Odbyt připraví příslušné průvodní doklady, kde je uvedeno skutečné 

množství přepravované a jeho cena. Laboratoře vytvoří atest o hodnotách zboží. 

Expedientka vytvoří nákladní list podle vzoru a doloží k němu ostatní dokumenty – 

průvodní doklad, atest.  

Náležitosti nákladního listu a povinnosti zaměstnance jsou uvedeny 

v příloze 9. 
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3 Ekonomická efektivnost přepravy 

Společnost Unipetrol Doprava s.r.o. vstoupila na trh s přepravou vlastními 

vlaky dne 13.listopadu 2002. Kromě vlečky Litvínov vlastnila společnost vlečku 

Kaučuk-Kralupy nad Vltavou, vlečku Koramo v Kolíně, a vlečku Paramo 

v Pardubicích. Spolupráce těchto vleček a jejich organizace ve výrobě byla závislá 

při přepravě na tehdejší společnosti ČD a.s. To vytvářelo dodatečné náklady, které 

navyšovaly konečnou cenu. Společnost Unipetrol Doprava s.r.o. přistoupila na 

možnost modernizace vlečkových lokomotiv. Šest lokomotiv řady č. 740 bylo 

modernizováno a vybaveno traťovou techniku, která by splňovala pravidla pro 

vstup na infrastrukturu mimo vlečku. První přeprava se uskutečnila na vlečku 

Kaučuk. Od 1.1.2003 se přepravy vlastními vlaky staly každodenní činností. Ve 

druhé polovině roku 2003 se začalo expedovat touto přepravou i do vleček Koramo 

a Paramo. Během roku se dostala společnost i na vlečku, která v té době nebyla 

součástí skupiny Unipetrol, Lovochemie-Lovosice.[5.]  

3.1 Náklady na rozšíření technických prostředků 

Společnost již v prvním roce vykazovala velkou úsporu nákladů a přínos pro 

ekonomickou situaci podniku. 

Z toho důvodu se začalo uvažovat o rozšíření lokomotivního parku. Vzhledem 

k pořizovací ceně jedné lokomotivy, která v té době činila částku od 31-50 mil. Kč
1
 

Pořízení proto podléhalo třem etapám: 

1. etapa: modernizace vybraných lokomotiv z vlečky 

2. etapa: nákup osmi nových lokomotiv řady č. 753 

3. etapa: pronájem od společností SD, Viamont, CZ Loko 

Na první etapu bylo vynaloženo 28 mil. Kč. Lokomotivy se vybavily 

především zabezpečovacími systémy, které jsou zapotřebí na celostátní trať. Druhá 

etapa obnášela největší investici. Společnost dostala výhodnou nabídky koupě 

lokomotiv, které jsou konstruovány na trať. Přes 300 mil. Kč bylo vynaloženo na 

jejich pořízení, přičemž na tyto lokomotivy má společnost několikaletou záruku. 

                                                 
1
 Cena závislá na typu lokomotivy 
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Tyto lokomotivy fungují na dlouhých tratích a i přes opotřebení patří mezi 

nejspolehlivější stroje, které společnost má k dispozici. Co se týká pronájmu 

lokomotiv, nejsou tyto ceny přesně dané a společnost, která stroj vlastní si sama 

určuje cenu, za kterou je bude poskytovat. Cenová relace se pohybuje v desítkách 

miliónů Kč.  

Společnost má vytvořen rezervní fond na technický úsek, ze kterého se čerpá 

průběžně celý rok. Roční plán na údržbu a opravu lokomotiv ve vlastnictví 

společnosti činí 80 mil. Kč. Tuto částku překročila společnost pouze v roce 2011, 

kdy na opravu a údržbu vynaložila 103 mil. Kč. V ostatních letech se technický 

úsek vešel do plánu. Zároveň má společnost uzavřenou pojistku, která by větší 

náklady na opravu či údržbu pokryla. V případě lokomotiv, které jsou v pronájmu, 

jsou v částce za pronájem zahrnuty opravy a běžná údržba.  

V roce 2009  přibyly do společnosti dvě lokomotivy s elektrickým pohonem, 

momentálně se tento typ lokomotivy nedá zakoupit, proto je má Unipetrol Doprava 

s.r.o. pouze v pronájmu.[5.]  

 

3.2 Cena přepravy 

Náklady na přepravu se skládají z režijních a variabilních nákladů. Do 

režijních nákladů patří osobní náklady na zaměstnance, náklady na dokumentace 

pro společnost a příslušné orgány a náklady na software. Podstatnější část ceny 

tvoří náklady variabilní, které jsou tvořeny – cenou za dopravní cestu, cenou 

pohonných hmot a cenou trakční energie. Každá z těchto položek se třetinově 

podíly na celkových variabilních nákladech. 

Pohonné hmoty  

Společnost zajišťuje přepravu dieselovými lokomotivami (kromě dvou 

s elektrickým pohonem). Ovlivňující faktor, který má velký dopad na náklady je 

spotřeba a cena nafty. Společnost má ve stanovách ujednáno, že je povinna odebírat 

tyto paliva od společnosti Benzina a.s. Vlečka Litvínov má v prostorách závodu 

technické dílny, kde se provádí tankování do lokomotiv. Průměrná spotřeba činí 

3,5 litru/1 000 hrtkm. Tento údaj je pohyblivý, záleží na klimatických podmínkách 
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a zátěži, kterou lokomotiva přepravuje. Maximální spotřeba činí něco přes 

5 litrů/1 000 hrtkm. Díky ujednání o odebírání paliva od Benzina a.s. je cena nafty 

bez DPH 28,59 Kč/litr
2
. Tento faktor negativně ovlivňuje tržby z přepravy. 

Trakční energie 

Její cenu určuje společnost ČD a.s. Vyhodnocuje se zpětně dle ujetých 

kilometrů a zátěže na trati s odběrem trakční energie. Tato cena tvoří třetinu ceny 

přepravy.  

Dopravní cesta 

Tuto složku je povinen platit každý dopravce, který používá infrastrukturu, 

kterou spravuje SŽDC. Ministerstvo financí každoročně vydává Cenový věstník, ve 

kterém se nachází seznam zboží s regulovanými cenami. Cena za dopravní cestu 

patří do tohoto seznamu. V tomto dokumentu je stanovená maximální možná cena 

a podmínky za použití železniční dopravní cesty. SŽDC vydává prohlášení, kde je 

uvedeno jak cenu za nákladní vlak vypočítat. Cena se dělí na dvě složky – řízení 

provozu a infrastruktura dopravní cesty. 

Vzorec pro výpočet ceny za dopravní cestu je uveden v příloze 5. 

Stanovená maximální cena za dopravní cestu pro rok 2012 je uvedená 

v tabulce 4. 

 

Tabulka 4: Maximální cena za dopravní cestu [16.] 

 

Do položek nákladů si společnost Unipetrol Doprava s.r.o. účtuje i měsíční 

paušál za technickou podporu (systém ISDL). Paušální poplatek je včetně 

                                                 
2
 Cena je platná k 31.12.2012 

cena[Kč]/ 1 vlkm

řízení provozu

celostátní trať 43,63

regionální trať 35,69

cena[Kč]/ 1 000 hrtkm

Infrastruktura dopravní cesty

celostátní trať 57,81

regionální trať 36,13
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konzultací, aktualizací jednotlivých modulů a dat. Pro případ rozšíření aplikací 

nebo inovací jednotlivých modulů je tvořen rezervní fond na tuto část. Ročně se 

vyplatí společnosti Oltis vyplatí necelý 1 mil. Kč.[5.]  

3.3 Průlomové události společnosti 

Do roku 2009 mohla na vybrané státní hranice pouze společnost ČD a.s. 

Ostatní dopravci neměli oprávnění na tyto úseky vstoupit a předávat zboží dalšímu 

dopravci. V červnu roku 2009 získala společnost Unipetrol Doprava oprávnění dle 

Dodatkového ujednání o příhraničním provozu povolení disponovat s vlaky na 

státních hranicích jako ČD a.s.  

V lednu 2005 si společnost Unipetrol Doprava s.r.o. ujednala předávky vlaků 

na hraničním přechodu se Slovenskem. Jednalo se o přechod Lanžhot státní 

hranice-Kúty. Tyto přepravy znamenaly pro společnost obrovský objem 

přepravených tun. 

Do roku 2009 se vlaky směrované do Německa přepravovaly přes město 

Rumburk, kde se zboží předávalo společnosti ČD a.s. Po obdržení oprávnění, se 

přeprava přemístila na hraniční přechod Děčín státní hranice-Bad Schandau. Pro 

společnost Unipetrol Doprava s.r.o. byl tento krok velmi pozitivní.  

Po získání oprávnění uskutečnila společnost svůj první průvoz přes Českou 

republiku. Přeprava ze stanice Kúty do stanice Bad Schandau. 

Přepravy, uskutečněné do zahraničí přinesly společnost velké tržby z přepravy. 

V současnosti dopravuje společnost do všech okolních států České republiky, 

k tomu využívá 8 přechodů, na kterých má nasmlouvané přebírající dopravce.[5.]  

3.4 Unipetrol Doprava s.r.o. v číslech 

Řádná evidence přesných přepravených tun a tržeb z přepravy je ve 

společnosti vedena od roku 2007. Do roku 2007 se zapisovaly relativní čísla, dokud 

se nesestavily přesné kilometry a neurčilo se přesné zaokrouhlování u ložených 

vozů.  

Přepravené tuny v letech 2007-2012 jsou v tabulce 5. 
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Tabulka 5: Přepravené tuny v letech 2007-2012 [vlastní zpracování] 

 

Cena přepravného je důležitou položkou pro výpočet zisku z přepravy. 

V tabulce 6 najdeme cenu přepravného a počet hrtkm za roky 2003-2012. 

 

Tabulka 6: cena přepravného, hrtkm za roky 2003-2012 [vlastní zpracování] 

 

V tabulce 7 jsou uvedeny tržby z přepravy, přepravené tuny a přepravené 

zboží v hrtkm. 

Tabulka 7: Tržby, výkony v letech 2005-2011 [vlastní zpracování] 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012

937,9 1 116,8 1 074,8 1 127,5 1 113,7 1 189,2

385,3 592,8 628,5 868,3 785,9 639,8

125,8 91,6 191,7 362,5 495,8 517,3

0 0 9,1 40,3 47,9 93,8

Přepravené zboží [tis.tun]

vnitro

vývoz

dovoz

tranzit

2003 10 334 747 88 781

2004 39 053 675 335 262

2005 43 692 866 355 881

2006 50 857 470 482 255

2007 75 584 143 608 209

2008 96 505 069 815 511

2009 83 639 087 856 722

2010 113 744 854 1 175 863

2011 105 720 840 1 177 975

2012 132 051 549 1 238 256

cena přepravného [Kč] 

(cena za dopravní 

cestu)

rok hrtkm [tis.]

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

1 110 1 001 905 985 820 912 850

1 137 1 308 1 449 1 802 1 904 2 398 2 443

356 482 612 816 856 1 176 1 183

tržby z přepravy [mil.kč]

přepravené tuny [tis.]

přepravené zboží [hrtkm]

Výkony a tržby z přepravy 2005-2011
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Z tabulky 7 je patrné, že rok 2010 byl historicky nejlepším po stránce 

přepravených tun na železnici. V roce 2008 se na těchto položkách podílí i zboží 

přepravené mimo skupinu Unipetrol. Tuto přepravu tvoří 45 % přeprav. Záměrně 

byla stanovena hranice 45 % v případě, že by přepravy mimo skupiny selhaly, pro 

svoje udržení stačí společnosti Unipetrol Doprava s.r.o. zbývajících 55 % pro 

skupinu. Graf 1 uvádí procentuální podíl přepravovaných komodit. 

 

Graf 1: Podíl komodit přepravovaných [vlastní zpracování] 

 

Velký vliv v posledních letech na tržby z přepravy má stoupající cena 

motorových paliv a daňová politika. Společnost Unipetrol Doprava s.r.o. se snaží, 

aby zákazník co nejméně pocítil tyto faktory na výsledné ceně a zároveň aby pro 

společnost byly tyto přepravy ekonomicky reálné. Proto vytváří pro jednotlivé 

zákazníky dodatky ke smlouvám o přepravě. Zákazník získá určitou procentuální 

slevu na daný objem přepravovaného zboží. Zvláště pro stálé zákazníky je tato 

sleva velmi příznivá. Čím více provedených přeprav, tím se sleva navyšuje. 

Společnost Unipetrol Doprava s.r.o. považuje traťovou přepravu za svou stěžejní 

činnost, a proto se snaží vytvářet dobré podmínky pro tento úsek.[5.]  
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4 Porovnání a zhodnocení konkurence přepravy na 

trhu 

Konkurenci na trhu železniční dopravy upravuje Zákon o drahách. Za 

dopravce se považuje společnost, která je držitelem platné licence pro provozování 

drážní dopravy a vlastní osvědčení dopravce. Certifikát a Osvědčení o bezpečnosti 

společnosti Unipetrol Doprava s.r.o. je uveden v příloze 1,2,3.  

„Tržní prostředí je typické tím, že se v něm vyskytuje tržní konkurence. Aby 

byly podnikatelské subjekty úspěšné, musejí se snažit o získání nějaké konkurenční 

výhody nad firmami, které nabízejí spotřebitelům stejné nebo podobné produkty, a 

to obvykle není snadné. Téměř každá firma uplatňuje na trhu nějakou konkurenční 

strategii.“[15.]  

4.1 Advanced World Transport a.s. 

Vznik společnosti sahá až do roku 1952, kdy pod názvem OKD, Doprava a.s. 

zahájila svou činnost s předmětem podnikání Kontrola a koordinace kolejové 

dopravy podniků OKD po báňských vlečkách. V průběhu desítek let se vytvářely 

dceřiné společnosti, které se zabývaly jednotlivými úseky železniční dopravy. 

Doprava se rozšířila na celostátní.  

V roce 2010 převzal OKD, Doprava a.s. nizozemský holding Advanced World 

Transport B. V. a došlo ke změně obchodního jména na Advanced World Transport 

a.s. Do skupiny Advanced World Transport B. V. spadají společnosti AWT a.s., 

AWT Čechofracht a.s. (dříve SPEDI-TRANS a.s.) a AWT ROSCO a.s. 

AWT a.s. je jedním z nejvýznamnějších dopravců na trhu z hlediska objemu 

výkonů na železniční síti SŽDC. Zaměřuje se především na zákazníky střední a 

východní Evropy a nabízí jim komplexní řešení. Mezi hlavní přepravované zboží 

patří uhlí, ocel a automobilové díly. AWT a.s. vlastní 160 lokomotiv a 5500 vozů. 

Je majitelem terminálu kombinované dopravy Ostrava - Paskov, a provozuje 

dalších 60 železničních vleček. Společnost AWT a.s. se řídí logem „Společně 

máme nekonečné možnosti“  [10.] 
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4.1.1 Rozvoj společnosti 

Společnost Advanced World Transport a.s. (AWT a.s.) má dobře postavenou 

strategii v oboru nákladní přepravy. Průlomové odkupování zavedených 

společností znamenalo pro společnost jistotu a stabilitu. Při koupi společnosti OKD 

Doprava a.s. nebyla záměrně zveřejněna cena. Výsledky tehdejší OKD Doprava 

a.s. vykazovaly tržby přesahující 3,3 miliardy Kč. AWT a.s. převzala veškeré 

aktivity a zakázky, které začala pouze postupovat určitému rozvoji.  

Hlavním cílem společnosti je rozšíření své působnosti do dalších evropských 

zemí, které se řídí Úmluvou COTIF. 

Již v roce 2010 vytvořila společnost dceřinné společnosti na Slovensku (AWT 

Rail SK) a v Maďarsku (AWT Rail HU). Proto se rozhodla tuto aktivitu rozšířit na 

polské území, kde do této doby přepravovala komodity pro jiné dopravce a 

společnosti. V roce 2011 vznikla další dceřiná společnost AWT Rail PL. Pro 

společnost jsou tyto území velice klíčová. Mají výhodné postavení pro přepravu ve 

východní Evropě. 

Přes svou krátkou působnost si společnost udržuje již třetím rokem druhé 

místo ve statistikách přepravovaných výkonů nákladních dopravců v České 

republice.[10.]  

4.1.2 Přepravní podmínky 

Společnost AWT a.s. si ujednává podmínky dle jednotlivých zákazníků. Tyto 

podmínky se liší v závislosti na druhu přepravovaného zboží. Pro sestavování 

dokumentace se řídí náležitostmi ČD Cargo a.s. Podmínky platby se však liší. Pro 

zákazníky, kteří neodebírají pravidelné vlaky od společnosti AWT a.s., je lhůta 

splatnosti stanovena na kratší dobu než u zákazníků pravidelně využívajích služeb 

AWT a.s.[4.]  

4.1.3 Významné přepravy 

Tyto přepravy by se daly rozdělit na dvě skupiny. První skupinou, na které si 

společnost zakládá je vnitrostátní přeprava. Zde se jedná především o: 
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- přepravu uhlí z dolu OKD pro region; 

- přepravu uhlí z MUS a SD na Kladensko. 

V části druhé jde o mezinárodní přepravu stálých komodit: 

- vývoz a dovoz uhlí z dolu OKD do Polska a Maďarska; 

- vývoz a dovoz chemických produktů. 

Graf 2 znázorňuje procentuální podíl přepravovaných komodit společnosti. 

 

Graf 2: Podíl komodit v % [vlastní zpracování] 

4.1.4 Cena za přepravu 

Určování ceny se nedrží žádných tabulkových hodnot. Cenu jednotlivým 

zákazníkům určuje dle několika parametrů: 

- vnitrostátní nebo navazující mezinárodní přeprava; 

- přeprava prázdných nebo ložených vozů; 

- počet vozů na vlaku; 

- celková hmotnost vlaku. 

Na základě těchto parametrů, se určuje kolik je zapotřebí hnacích vozidel a 

personálu, o to se položka ceny navyšuje. 

V příloze 6 je vzorová smlouva za přepravu. 
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Tabulka 8 poukazuje na přepravené množství a tržby z přepravy za roky 2009-

2011. V roce 2009 se na tomto výsledku podílela společnost AWT Čechofracht 

a.s.[4.]  

Tabulka 8: Přepravené tuny a tržby z přepravy v letech 2009-2011 [4.] 

  

Tabulka 9 představuje přepravené zboží v České republice a od dceřiných 

společností AWT Rail SK a AWT Rail HU. 

Tabulka 9: přepravené množství v ČR, Slovensku a Maďarsku [4.] 

 

 

V roce 2013 se společnost bude soustředit především na nově získanou 

přepravu. Jedná se o přepravu železné rudy z Bosny do České republiky a Polska. 

Tato přeprava by se měla uskutečnit v objemu 600 tis.tun za rok. 

2009 2010 2011

9 900 9 500 11 000

3 175 3 485 5 500

přepravené tuny [tis.tun]

tržby z přepravy [mil.Kč]

tržby a přepravené tuny v letech 2009-2011

2008 2009 2010

8,2 6,6 7,4

0,9 1,1 1,5

0,92 0,88 1,5

0,07 0,8 0,5

10,1 9,5 10,9

23 119 110

0 5 280

0 50 81

0 0 32

0 0 19

0 55 413

vnitro

dovoz

vývoz

tranzit

celkem

Rozdělení přeprav česká republika, Slovensko, Maďarsko

vnitro

dovoz

vývoz

tranzit

celkem

Česká republika[mil.tun]

Slovensko[tis.tun]

Maďarsko[tis.tun]

vnitro
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4.2 ČD Cargo a.s. 

Společnost ČD Cargo a.s. vznikla v roce 2007 vložením části vkladu 

společnosti ČD a.s. Je to největší železniční přepravce na území České republiky a 

zároveň se svým ročním objemem přeprav patří mezi pět největších dopravců států 

Evropské Unie. 

Zabývá se přepravou různých druhů zboží a službou spojenou s vnitrostátní i 

mezinárodní přepravou. Cílem je udržet si pozici na trhu, maximalizovat 

hospodářský výsledek a optimalizovat náklady na provoz.  

K dispozici má více než 900 lokomotiv a přes 25 000 vozů. Na tuto oblast ČD 

Cargo a.s. vynakládá velkou část své investiční činnosti.[1.]  

4.2.1 Přepravní podmínky 

Vozovou zásilku je nutné přebírat včetně nákladního listu, výkazu vozidel a 

ostatních potřebných dokladů k přepravě. Pokud se jedná o přepravu nebezpečných 

věcí, je nutné dodržet podmínky RID. [12.] Osoba, která předává dopravci nákladní 

list včetně příloh, se považuje za osobu oprávněnou jednat jménem odesílatele. 

Vzor nákladního listu ČD je uveden v příloze 10. 

V případě, že dopravce zjistí nesrovnalosti v nákladním listě, nebo na 

technickém stavu zásilky, má nárok na odmítnutí převzetí. Odesílatel odpovídá za 

správnost údajů. U ložených vozů se jedná především o potvrzení netto hmotnosti 

jednotlivých vozů. V přepravní smlouvě je definováno, že příjemce je oprávněn 

tyto údaje překontrolovat na své vlečce. Přípustná odchylka od deklarované netto 

hmotnosti je stanovena ve výši 2 %. Jakmile se hmotnost pohybuje nad limitem 2 

%, je vůz pozastaven a příjemce nesmí se zásilkou manipulovat. O řešení rozhoduje 

obchodní oddělení odesílatele. U ložených zásilek se vozy zajišťují plombovacími 

zámky, které jsou opatřeny řadou a vlastníkem ČD. Pokud jsou tyto plombovací 

zámky porušeny, přebírá zodpovědnost příjemce a odesílatel si nárokuje náhradu za 

úbytek zásilky. 

Dodací lhůta ČD Cargo a.s. je stanovena na 24 hodin. Po uplynutí této doby si 

účtuje doplňující poplatky. Tento poplatek se účtuje za každou započatou hodinu a 

činí 135 Kč/1 hodina. Tyto poplatky hradí příjemce.[2.]  
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4.2.2 Společnost v letech 2009-2011 

V roce 2009 bojovala společnost s mnoha faktory, které ovlivňovaly pokles 

přepravních výkonů a tržeb z přeprav. Mezi hlavní faktory patřil pokles průmyslové 

produkce v České republice i zahraničí a konkurence ostatních dopravců, kteří 

využili oslabení skupiny a nabídly zákazníkům ekonomicky přijatelnější podmínky 

za přepravu. ČD Cargo a.s. vyhodnotila pokles přepravovaného zboží s poklesem 

20 % proti roku 2008. Zároveň došlo k omezení dodávek železné rudy do hutí 

v první polovině roku, což pro společnost znamenalo 60% pokles v přepravě této 

komodity. Ve druhé polovině roku se však tato přeprava obnovila. 

Ve druhé polovině se společnost setkala s několika pozitivními momenty, 

které přispěly k lepší ekonomické situaci. Jednou z nich byla přeprava automobilů a 

automobilových součástek z areálu Hyundai Motor Manufacturing Czech 

v Nošovicích. Dále dostala společnost od SŽDC sníženou sazbu za použití dopravní 

cesty o 20 %. 

Pro rozvoj mezinárodních přeprav přispělo získání licence pro provozování 

drážní dopravy pro dceřinou společnost v Polsku – ČD Cargo Koleje Czeskie, 

sp.z.o.o.
3
 a rozvoj spolupráce se Slovenskem, s dopravcem ZSSK Cargo.  

ČD Cargo a.s. v tomto období získala i několik zakázek, které kompenzovaly 

ušlé přepravy: 

- přeprava jaderných paliv pro elektrárnu Temelín (2009-2010); 

- přeprava rour z Turecka do západních Čech na výstavbu plynovodu 

Gazela, přepraveno přes 90 tisíc tun rour (2010-2011); 

- přeprava vojenské techniky po misi Armády české republiky v Kosovu 

zpět do České republiky (2009-2011); 

- přeprava kalů z Ostravska na Mostecko, přepraveno více než 100 tisíc tun 

(2011) 

V současné době společnost přepravuje komodity různých druhů. Podíly jsou 

zobrazeny v grafu 3. 

                                                 
3
 Společnost s ručením omezeným (polský název) 
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Graf 3 : Podíl komodit na přepravě [vlastní zpracování] 

Společnost ČD Cargo a.s. ročně přepraví milióny tun zboží, díky kterým 

dosahuje společnost miliardových tržeb. V tabulce 10 jsou uvedeny tržby 

z nákladní přepravy, které společnost v období 2009-2011 vykázala, i přes nepřízeň 

ovlivňujících faktorů na trhu.  

Po rozšíření přepravy na polské a slovenské straně, došlo k velkému nárůstu 

mezinárodních přeprav.  

 

Tabulka 10: Tržby z nákladní přepravy [3.] 

 

Tyto částky odpovídají přepraveným tunám zboží. Objem přepravené zboží je 

popsán v tabulce 11. 

22,47 

19,10 

13,93 

9,84 

8,96 

8,57 

8,15 

5,35 
1,59 2,04 

podíl v tunách [%] 

železo 

hnědé uhlí 

černé uhlí 

prázdné vozy 

stavebniny 

kombinovaná doprava 

chemie 

dřevo 

automotive 

ostatní 

2009 2010 2011

vnitro 9 661 076 5 133 756 5 431 867

mezinárodní 1 885 183 6 902 912 6 995 473

celkem 11 546 259 12 036 668 12 427 340

tržby z nákladní přepravy [ v tis. Kč]
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Tabulka 11: Přepravené zboží po železnici [3.] 

 

 

Společnost spoléhá na obnovu strojů i lidských sil, proto v roce 2009 

investovala přes 2 miliardy Kč do rekonstrukce a modernizace nákladních vozů a 

lokomotiv, technologie přepravy a vzdělávání zaměstnanců. Za období 2009-2011 

vynaložila společnost na rekonstrukci a modernizaci nákladních vozů 2 060 mil. Kč 

a na rekonstrukci a modernizaci lokomotiv 955 mil. Kč.[3.]  

4.2.3 Cena přepravy podle tarifu 

Společnost ČD Cargo a.s. pro výpočet ceny přepravy používá cenu dle tarifu. 

Ten je stanoven vždy na kalendářní rok a je neměnný pro zákazníka. Pro přesný 

výpočet je možné použít on-line nástroj společnosti, na kterém si zákazník snadno 

vypočítá cenu za kilometry ujeté. V tabulce 12 jsou vybrané přechodové železniční 

stanice a cena za dovozné na nové místo podeje. Jedná se o přechody, kde ČD 

Cargo a.s. předává zásilku dalšímu dopravci, kterého má nasmlouvaného na 

přepravu mimo Českou republiku.[3.]  

Tabulka 12: Poplatek za nový podej na státních hranicích [2.] 

 

Sazebník za ujeté kilometry pro prázdné a ložené vozy je uveden v příloze 4. 

2009 68,3

2010 76,7

2011 78,7

přepravené zboží [ v mil. tun]

státní hranice cena [kč]

Horní Lideč  Slovensko 1 194,-

Lanžhot  Slovensko 862,-

Děčín  Německo 862,-

Petrovice u Karviné  Polsko 862,-

Lichkov - Polsko 1 304,-
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4.2.4 Aktuální dění ve společnosti ČD Cargo a.s. 

ČD Cargo a.s., které se stále drží na první příčce v podílech na výkonech, stojí 

v posledním roce před otázkou jak si toto místo udržet. Vlivem konkurence dochází 

k tomu, že společnost přichází o některé dlouhodobé zakázky. Tento faktor 

negativně ovlivňuje jak tržby z nákladní přepravy, tak i udržení zaměstnanců. 

V loňském roce byla společnost nucena přistoupit ke snížení zaměstnanců, jednalo 

se o 450 lidí. V letošním roce 2013 bude propuštěno dalších 2 000 zaměstnanců. 

Některá pracoviště budou zrušena a centralizována na klíčové vlečky. I přes velkou 

investici do modernizace a rekonstrukce hnacích vozidel má společnost zapůjčené 

stroje od konkurenčních dopravců.  

Předběžná čísla ukazují, že v loňském roce se společnost dostala do ztráty. 

Společnost tento fakt odůvodňuje poklesem tržeb a nižší rentabilitou jednotlivých 

vozových zásilek z oblasti stavební a průmyslové výroby v České republice. 

Pro rok 2013 se rozhodla přistoupit k některým rázným krokům, které by měly 

opět tržby společnosti dostat do kladných čísel. Především se chce zbavit 

přebytečných a nákladných kolejových vozidel (šrotace) a prodloužit zahraniční 

obchodní ramena a tím rozšířit své služby do dalších evropských úseků. Další ze 

změn hodlá zavést novou technologii v sestavování vlaků, tzv. systémové vlaky. 

Tento způsob by měl zkrátit časový interval dodání a stát se ekonomicky 

efektivnějším. Dříve se některé přepravy realizovaly pomocí jednotlivých zásilek, 

podle nové technologie by se tyto zásilky odbavovaly uceleně a prostřednictvím 

nové trasy v zahraničních úsecích. Pro společnost by tento systém znamenal velké 

snížení nákladů, které nyní mají dopad na ekonomickou situaci. V tabulce 13 jsou 

uvedeny hospodářské výsledky za období 2009-2011. [3.] 

Tabulka 13: Hospodářský výsledek v letech 2009-2011 [3.] 

 

2009 2010 2011

náklady 15 381 15 402 15 031

výnosy 15 003 14 984 15 042

hospodářský výsledek -378 -418 11

Hospodářský výsledek 2009-2011 [v mil.Kč]
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4.3 Zhodnocení konkurence 

Pokud vezmeme v potaz délku působnosti společnosti ČD Cargo a.s. a AWT 

a.s. je zřejmé, že i nově vstupující dopravce na trh má šanci se prosadit. 

Společnosti ČD Cargo a.s., AWT a.s. a Unipetrol Doprava s.r.o. jsou si 

vzájemně konkurencí. V praxi jsou tito dopravci provázáni na některých 

přepravách a tím vstupují do propojených vztahů v oblasti přepravy. Vliv na tuto 

skutečnost má fakt, že některé skupiny, které se zabývají stavebním či chemickým 

průmyslem, jsou s jednou ze společností provázány obchodním vztahem.  

Ve fázi, kdy zboží se předává nebo přebírá mezi výše uvedenými dopravci, 

snaží se obchodní oddělení jednotlivých společností vyjít vstříc a sestavit výhodné 

podmínky pro zákazníka. Ten například zaplatí dopravní cestu pouze jedné 

společnosti.  

Vzájemně mají mezi sebou přepravy, které jedna společnost přenechá druhé. 

Většinou z důvodů větší nákladovosti nebo rychlosti dodání při objednávce. 

Tabulka 14: % podíl dopravců [14.] 

 

Tabulka 14 uvádí statistické údaje procentuálního podílu na výkonech 

v nákladní přepravě. Tyto tři společnosti se řadí na první tři místa. Propad od 

společnosti Unipetrol Doprava s.r.o. na čtvrté místo je více než 3% pokles. 

Z této tabulky vyplývá, že společnosti velmi dobře pracující na své strategii a 

podchycují zakázky s pozitivním vlivem jak na výkonnost, tak na tržby 

z přeprav.[14.]  

 

  

hrtkm vlkm hrtkm vlkm

ČD Cargo a.s. 86,84 78,19 84,36 76,18

Advanced World Transport a.s. 5,63 4,14 6,21 4,60

Unipetrol Doprava s.r.o. 3,62 2,96 3,53 3,09

Dopravce
2010 2011

 % podíl na výkonech v nákladní dopravě [%]
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5 Návrhy a doporučení 

Zvýšení příjmů společnosti Unipetrol Doprava s.r.o. závisí na finančních 

prostředcích, které uděluje vedoucí koncern PKN Orlen. Tyto prostředky jsou 

v posledních letech značně omezené. 

Společnost by velmi pozitivně ovlivnil nákup nových hnacích vozidel pro 

uskutečnění většího objemu přeprav. S tímto krokem by souviselo navýšení 

odborného personálu a zvýšení kvalifikace stávajících zaměstnanců. Při přepravách 

přes hraniční přechod Děčín státní hranice se zúčastní předávek vozmistr, který je 

najatý od jiné společnosti. Důvod souvisí s komunikací na hranicích, kde je 

zapotřebí komunikativní úroveň německého jazyka. Pokud by společnost umožnila 

svým zaměstnancům vzdělávání se v tomto jazyce, rapidně by se snížily náklady.  

V posledních dvou letech je vytíženost personálu maximální a někdy dokonce 

přesahují meze pracovního fondu. Z tohoto důvodu by nový personál značně posílil 

traťovou přepravu. Kompenzací pro personál jsou výhody v podobě proplácení 

noclehů, stravného a zajištění bezplatného přepravování prostřednictvím osobních 

vlaků ČD a.s. 

Vzhledem k faktu, že společnost má pouze jedno dispečerské pracoviště 

v Litvínově, bylo by vhodné do budoucnosti, aby vedení společnosti začalo usilovat 

o prostory v oblasti Moravy. Zvýšila by se operativnost a předávky vlaků se 

slovenskými a polskými dopravci. 

Velkým přínosem by byl průnik přeprav na západ přes hraniční přechod Cheb 

státní hranice. Již v minulosti se tyto přepravy společnosti osvědčily. Jako jedna 

z mála stanic lpí na předem dohodnutých časech předávek vlaků. Tím pádem 

nevznikají prodlevy a hromadění se vlaků ve stanici Cheb státní hranice, se kterými 

jsou spojené dodatečné náklady. 

Dalším z faktorů, na kterých momentálně společnost pracuje, je lepší 

koordinace obchodních oddělení jednotlivých společností a dopravců, se kterými 

Unipetrol Doprava s.r.o. spolupracuje. Tím by se některé přepravy urychlily, nebo 

rozdělily do častějších intervalů. V současnosti žádají zákazníci velké a časté 

objemy přeprav, které bohužel společnost musí oddalovat právě z důvodu 

nedostatečného množství hnacích vozidel a personálu.  
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6 Závěr 

V období prvních přeprav společnost nepočítala s prosazením své vlastní 

přepravy i do mimolokalitních společností a průniku za hranice České republiky. 

S průběžným rozšiřováním zjistila společnost, že výkony přepravy přináší 

společnosti mimořádné zisky. Proto zareagovala a podpořila traťový odbor 

nákupem hnacích vozidel a zajištěním technické podpory ve formě informačního 

systému. 

Investice do licencí pro provozování drážní dopravy a technické správy se 

společnosti již mnohonásobně vrátily. Nyní je nákladní přeprava společnosti 

Unipetrol Doprava s.r.o. hlavním příjmem a společnost na tomto staví i směr své 

strategie. Snaha o zajištění všech okolních podmínek a získávání nových zákazníků 

je hlavní činností obchodního oddělení společnosti.  

Na tržbách se negativně za dobu provozování soukromé přepravy odrazily 

především opravy a rekonstrukce rafinérie v Litvínově, kdy byl provoz výrobních 

jednotek částečně pozastaven. Z rafinérie Litvínov má společnost téměř 50% 

užitek. Dalším faktorem se stala cena ropy, a tím se navýšily náklady. S těmito 

faktory společnost průběžně počítá i do budoucích let, a snaží se kompenzaci 

z jiných zdrojů. 

Všechny kroky k zajištění lepší výkonnosti jsou závislé na penězích, bohužel 

v současné době společnost Unipetrol Doprava s.r.o. nemá od vedoucího koncernu 

PKN Orlen souhlas k využití vyšších finančních částek na jednotlivé úseky. 

Společnosti Unipetrol Doprava s.r.o. se podařilo během pár let dostat na 

3. místo mezi dopravci ve výkonech nákladní přepravy. 

Před prosazením soukromých dopravců si ČD Cargo a.s. se svým téměř 

monopolním postavení nepřipouštělo, že by ho mohla ohrozit jiná společnost. I 

přesto, že výkony ČD Cargo a.s. stále patří mezi největší, je si společnost vědoma 

úbytku přeprav.  

Společnost AWT a.s. má výhodu v tom, že skoupila ekonomicky i provozně 

stabilní společnosti, na kterých nyní staví vyšší cíle.  
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Velké úsilí společností AWT a.s. a Unipetrol Doprava s.r.o. poukazuje na to, 

že i z malé společnosti lze vybudovat ekonomicky soběstačného a provozně 

výkonného dopravce.  

Pokud by se společnostem i nadále dařilo udržet své pozice, je možné, že se 

jednou dočkají stejného postavení, jako má nyní ČD Cargo a.s.  

U výše uvedených společností se prokázalo, že investice, které vkládají do 

svého provozního úseku, se zhodnocují v jejich prospěch a vytváří tak společnosti 

dobré jméno na trhu železniční přepravy.  
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Příloha  3: Osvědčení o bezpečnosti - část B 
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Příloha  4 : Základní sazebník [zdroj [2.] 
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  n*****
1000

Q

***

LSLSLSC

LSLSLSC

CCC

R2RC2CE2E2

R1RC1CE1E1

21m







 

Cm
maximální cena za použití vnitrostátní železniční dopravní cesty pro sjednanou 

trasu 

C1
maximální cena za použití vnitrostátní železniční dopravní cesty vztažená 

k provozování dráhy (řízení provozu) 

C2
maximální cena za použití vnitrostátní železniční dopravní cesty vztažená 

k zajištění provozuschopnosti dráhy (infrastruktura dopravní cesty) 

S1 cena za 1 vlkm (řízení provozu) 

S2 cena za 1 000 hrtkm (infrastruktura dopravní cesty) 

L vzdálenost jízdy vlaku v kilometrech (zaokrouhlená na celé kilometry nahoru) 

Q hrubá hmotnost vlaku v tunách (součet hnacích vozidel, železničních vozů) 

Koeficienty: 

E, C – celostátní tratě 

R – regionální tratě 

n – koeficient zohledňující použití vozidel umožňující naklápění 

 

 

Příloha  5: výpočet ceny za dopravní cestu pro nákladní vlak [zdroj [16.] 
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Smlouva o přepravě XY……../rok 

 

Příloha  6: vzorová smlouva AWT a.s. [zdroj [4.]
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Podmínky SŽDC 

1. Dopravce musí být držitelem platné licence o provozování drážní dopravy 

2. Dopravce musí mít přidělenou kapacitu od SŽDC 

3. Dopravce musí být držitelem platného osvědčení dopravce 

4. Dopravce musí mít sjednanou cenu za užití dráhy a dopravní cesty 

5. Dopravce musí mít uzavřenou smlouvu o provozování drážní dopravy 

6. Dopravce musí mát sjednané pojištění odpovědnosti za škody z provozu drážní dopravy 

7. Dopravce musí mít finanční zajištění pro provozování drážní dopravy 

 

Příloha  7: Podmínky SŽDC pro přepravce [zdroj [14.] 
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Povinnosti a náplň dispečerského pracoviště 

Dispečer má veškerou zodpovědnost za naplánování a zavedení trasy. Mezi 

ostatní činnosti, které musí splnit je řádné zajištění lokomotiv: 

- podle zátěže, která je předem ohlášena, se musí nasadit takový počet 

lokomotiv nebo určitá řada, aby nedošlo k přetížení a lokomotiva dokázala 

soupravu vozů odvést bez menších problémů jako je stoupání do svahu, či 

naopak prudké klesání. 

- velkou pozornost vyžaduje sledování lokomotiv tak, aby nebyla do 

naplánované trasy použita lokomotiva, která se nenachází na příslušné 

vlečce nebo je nereálný její návrat z trasy. 

- dispečer musí zajistit potřebný počet strojvedoucíh a k nim přiřadit 

vozmistra, který je mu k dispozici pro kontrolu vozů před odjezdem 

z vlečky a předáním do stanice určení nebo předání jinému dopravci, 

pokud se zboží přepravuje mimo území České republiky 

- údaje o personálu a lokomotivách jsou zapsány do aplikace EVAL pro 

lepší koordinaci a přehled. 

Příloha  8:Povinnosti dispečerského pracoviště [vlastní zpracování] 
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Náležitosti nákladního listu, povinnosti zaměstnance 

 

Nákladní list musí obsahovat: 

- adresu a název příjemce; 

- adresu a název odesílatele; 

- název dopravce na daném úseku; 

- číslo přepravní smlouvy; 

- přesný název zboží a jeho popis dle RID (pokud se jedná o nebezpečné 

zboží); 

- údaje o hmotnosti a délce vozidel, popřípadě čísla plomb; 

- datum a místo vystavení; 

- razítko odesílatele a razítko o provedeném vážení (pokud je nasmlouvané). 

Nákladní list se skládá ze 4 části: 

- prvopis: náleží příjemci; 

- účetní list: zůstává dopravci; 

- odběrný list: zůstává komerci pro uložení do archivu; 

- druhopis: náleží odesílateli. 

Povinnosti zaměstnance: 

Je nutné, aby se souprava vozů fyzicky připravila na předávací nádraží. 

Expedientka je povinna sepsat soupravu ve stavu, jak stojí na předávacím nádraží. 

Vozy označí nálepkou s místem odeslání a určení a hmotností jednotlivého vozu. U 

přepravy nebezpečného zboží je nutná i kontrola řádně polepených vozů 

ochrannými nálepkami, které označují druh a nebezpečnost přepravovaného zboží, 

tak jak je popsáno v deklaraci nákladního listu a stanoví ho Úmluva COTIF. 

Vozmistr UNIDO prohlédne vozy po technické stránce. Pokud obě tyto činnosti 

proběhnou v pořádku, je možné předat doklady traťovému dispečerovi, ten je předá 

strojvedoucímu, který soupravu bude převážet do cílové stanice a přebírá za ní 

zodpovědnost. 

Příloha 9:Náležitosti NL, povinnosti zaměstnance [vlastní zpracování] 
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Příloha  10 : Vzor nákladního listu ČD [zdroj [5.] 


