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MODELY PROSTOROVÉ LOKALIZACE VLC  

doc. Ing. Petr Průša, PhD. 

Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, Katedra dopravního 

managementu, marketingu a logistiky 

Studentská 95, 532 10 Pardubice, Česká republika 

e-mail: petr.prusa@upce.cz 

 
 

ÚVOD 

V současné době v moderních ekonomikách zaujímá nákladní doprava a logistika 

nepostradatelné místo. S růstem významu dopravy a logistiky také rostou nároky na ně 

kladené. V dlouhodobém horizontu se zvyšuje množství přepravovaného zboží a poptává 

se větší rozsah a kvalita nabízených služeb. Vedle pozitivního efektu vyplývajícího 

z přepravy zboží a poskytování přidružených služeb, rostou také i negativní dopady. 

Zejména v oblasti znečišťování životního prostředí a zatěžování dopravní infrastruktury, 

kde dochází častěji ke vzniku dopravních kongescí. Je tedy zřejmé, že by měla být hledána 

rovnováha mezi potřebou přepravy a negativními celospolečenskými důsledky. Každý druh 

dopravy má svoje slabé i silné stránky. Nejvhodnějším zabezpečením přepravních potřeb 

by tedy bylo využití, takové kombinace druhů dopravy, aby byly minimalizovány jejich 

nepříznivé vlivy.  

Po vzoru EU, kde je v Bílé knize dopravy již deklarován zájem o využívání všech 

prostředků, které by pomohly zvrátit nepříznivý trend rostoucího využívání zejména silniční 

nákladní dopravy na úkor ekologicky šetrnějších druhů dopravy, se jeví být účelné budování 

tzv. veřejných logistických center. 

Rozhodnutí o umístění takového nového střediska obsluhy má zásadní charakter, 

vzhledem k relativně vysokým investičním nákladům vyplývajících z umístění VLC. 

Zkoumaná oblast je velice důležitá pro provozovatele, operátory ale i ostatní zúčastněné 

strany. Existuje celá řada faktorů, které by mohly souviset s lokací zvažovaného objektu.  

METODY POUŽÍVANÉ PRO PROSTOROVOU LOKALIZACI VLC 

Umístění středisek obsluhy popřípadě vymezení jejich atrakčních obvodů řeší v rámci 

operačního výzkumu tzv. alokačně – lokační úlohy. Existuje jich celá řada. Například 

problém hledání mediánu, hledání center, různé pokrývací problémy, ale i úlohy lokace 

v rovinném prostoru, úlohy diskrétní lokace, úlohy lokace na dopravní síti. Cílem úloh 

o optimálním umístění centra je nalezení takového střediska, ze kterého je nejblíže i do 



 

 8 

nejvzdálenějšího místa obsluhy. U problému umístění centra se hledá středisko obsluhy tak, 

aby byl celkový dopravní výkon, v některých případech převeden na náklady, minimální.  

Obvykle je v úlohách o umístění centra dopravní výkon přepočítán na náklady za 

dopravu, a proto je možné hovořit o modelu minimalizace nákladů. V praxi však není možné 

brát do úvahy pouze kritérium nákladů na dopravu, ale musí být zohledněna celá řada dalších 

faktorů a omezujících podmínek, které jsou navíc velmi často vzájemně protichůdné. Jestliže 

tyto doplňkové faktory lze kvantifikovat finančně, mohou být snadno aplikovány do 

existujících finančně řízených modelů. Často se však jedná o taktické a veřejné zájmy, které 

jsou velmi těžko aplikovatelné do výše zmiňovaných modelů.  

První okruh metod, který vychází ze současného stavu poptávky po přepravě či po 

logistických službách v jednotlivých regionech, potřebuje ke svým výpočtům velké množství 

přesných dat, které lze však jen obtížně získat. Přesné zmapování všech přepravních proudů, 

všech druhů dopravy za určité období byť jen v jednom regionu, by bylo nejen velice náročné, 

ale i nesmírně nákladné.  

Naproti tomu druhý přístup vede problematiku obecněji a zabývá se dalšími 

podmínkami ovlivňujícími rozhodnutí. Tento druhý přístup může být z hlediska hledání 

nového umístění vhodnější pro podporu rozhodování státních orgánů či soukromého 

pronajímatele, jenž zamýšlí vybudovat v navrženém místě logistické centrum. Nebylo snadné 

definovat průřezové faktory, které lokalizaci a úspěšné fungování VLC ovlivňují, zásadnějším 

problémem byla jejich objektivizace, sestavení modelu a implementace do vybraných 

matematických metod. V habilitační práci jsou zpracovány metody na podporu manažerského 

rozhodování využitím metod multikriteriální analýzy. 

STANOVENÍ MODELU ZA POMOCÍ MULTIKRITERIALNÍ METODY 

JAKO PODPORY ROZHODOVÁNÍ O LOKALIZACI VLC 

Problematika spojená s plánováním, vhodným výběrem a následně investiční realizací 

a provozem veřejných logistických center je velice rozsáhlá a zahrnující celou řadu různých 

oblastí.  

Základní analýza ekonomických, dopravně politických, legislativních a technicko-

technologických byla zpracována v kapitolách 1 až 3, ze kterých vyplývá, že rozhodovací 

úlohy budou ovlivněny různými faktory.  

Předpokladem pro řešení vícekriteriálních problémů je jejich důkladná identifikace 

a stanovení určitých priorit pro jejich řešení. Identifikaci problémových oblastí ovlivňujících 

rozhodování nelze chápat jako určitou jasně vyhraněnou aktivitu, ale je nutno na ni pohlížet 

jako na součást širších analytických a hodnotících aktivit. Takový přístup lze nazvat 
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aplikovanou situační analýzou. Situační analýza má dle knihy Manažerské rozhodování 

od autorů Fotr a kol. následující následné fáze: 

1. rozpoznání problémových situací, 

2. rozčlenění identifikovaných problémových situací, 

3. posouzení důležitosti dílčích problémů, 

4. stanovení plánu řešení.1 

Aplikovaná situační analýza měla při identifikaci vhodných faktorů ovlivňujících 

lokalizaci VLC tuto podobu: 

1. rozpoznání problémových situací, 

2. rozčlenění identifikovaných problémových situací, 

3. posouzení důležitosti dílčích faktorů a jejich vliv na řešení problému, 

4. stanovení vhodných kombinací faktorů vedoucích k sestavení modelu řešení. 

Určení vhodných faktorů je zásadní problematikou pro následné sestavení modelu 

a jeho výpočet. Pro výběr vhodných lokalit a jejich posouzení byly vybrány metody 

multikriteriální analýzy. 

Z celé řady faktorů ovlivňujících VLC ve fázi předrealizační, ve fázi investiční až po 

fázi provozní je nutné provézt analýzu a selekci takových faktorů, které budou mít obecně 

atributy uvedené v tabulce číslo 1. 

Tab. 1 Kategorizace faktorů multikriteriální analýzy 

kvantitativní - objektivní Kvo 

kvalitativní- subjektivní Kvs 

proměnný Pro 

konstantní Kon 

přímý Při 

nepřímý Nep 
Zdroj: Autor 

Konkrétní výběr faktorů bude však zaměřen zejména na jeho vyjádřitelnost, 

měřitelnost, verifikovatelnost. Dále na relativní dostupnost získání konkrétních hodnot, 

kterých daný faktor nabývá a jeho relevanci vůči cílovému stavu. Cílovým stavem můžeme 

nazvat nalezení takové lokace, kde stavba v dané lokaci a provoz veřejného logistického 

centra nabude svého významu, tak jak je definováno v Operačním programu Doprava 

prioritní osa 6 . 

                                                 
1 FOFR, J. a kol. Manažerské rozhodování, postupy, metody a nástroje. Praha: Tiskárna Havlíčkův Brod, a.s. 410 
s. ISBN 80-86929-15-9. 
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Definice těchto faktorů a jejich kvantitativní ohodnocení a získání ekonomických 

nebo jiných měřitelných parametrů je jedním z hlavních úkolů v definovaném procesu 

rozhodování o lokaci veřejného logistického centra. Vymezení vlivu kvalitativních, 

konstantních a přímých faktorů je možné, zatímco kvalitativní, přechodné a nepřímé faktory 

se složitě formalizují a měří. 

Na základě výsledků provedené aplikované situační analýzy a analýzy dostupných 

znalostí, vztahující se k této problematice, byly navrženy následující faktory, které jsou 

rozděleny do skupin. Pro tyto rozdílné skupiny byly získány rozhodující data vycházející ze 

studií funkcí a perspektiv, které se váží k aktivitám provozovaných v logistických centrech. 

Navržené skupiny: 

1. Makroekonomické ukazatele 

Makroekonomické ukazatele jsou indikátory ekonomické situace uvnitř regionu. 

Popisují současnou situaci v regionu a možnost růstu. Ovlivňují velikost dovozu a vývozu 

zboží a nepřímo ukazují na potenciál pro stavbu veřejného logistického centra. Výčet 

makroekonomický ukazatelů: 

• HDP v PPS na obyvatele 

Pro možnost mezinárodního srovnávání je ukazatel přepočten do jednotek standardu 

PPS – Purchasing Power Standards – Parita Kupní Síly. Hrubý domácí produkt je klíčový 

ukazatel ekonomiky. Představuje souhrn hodnot přidaných zpracování ve všech odvětvích 

v činnostech považovaných v systému národního účetnictví za produktivní. Využívá se ke 

srovnání míry ekonomického rozvoje regionů. 

• HDP roční reálný růst za pět let 

HDP roční reálný růst za pět let udává celkový přírůstek HDP za sledované období, 

takto vykalkulovaná hodnota lépe vystihuje trvalost a dlouhodobost růstu daného regionu. 

Neodráží tak krátkodobé výkyvy. 

• Celkové množství přepraveného zboží 

Tento faktor je vypočítán součtem měření intenzit přepravy do regionu, vývozu 

z regionu a sledovaných převozů uvnitř regionu. Ukazatel naznačuje celkový současný stav 

celkové potřeby přepravy a charakterizuje tak i poptávku po přepravních službách.  

• Počet společností s počtem zaměstnanců do 250 

Počet společností, jejichž stav zaměstnanců je menší než 250, nám odvozeně 

charakterizuje poptávku po logistických a přepravních službách, které budou nabízeny 

prostřednictvím veřejného logistického centra. Z povahy a zaměření tohoto centra 

se ohodnocení tohoto faktoru liší od společnosti s větším počtem zaměstnanců.  
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• Počet společností s počtem zaměstnanců nad 250 

Počet společností, jejichž stav zaměstnanců je větší než 250, nám odvozeně 

charakterizuje poptávku po logistických a přepravních službách, které budou nabízeny 

prostřednictvím veřejného logistického centra. Z povahy a zaměření tohoto centra 

se ohodnocení tohoto faktoru liší od společnosti s menším počtem zaměstnanců. U velkých 

společností se z části předpokládá, že disponují dostatečnými prostředky pro stavbu a provoz 

vlastních logistických areálů. Jejich vliv na aktivitu veřejného logistického centra je proto 

odlišný od vlivu menších a středních společností. 

2. Spotřeba 

Protože je veřejné logistické centrum plánováno zejména pro uskutečňování 

logistických a přepravních služeb veřejnosti, je třeba charakterizovat velikost poptávky 

po zboží a jeho fyzický objem v regionu. Jelikož získání přesných dat přímou metodou 

by bylo velmi komplikované, bylo rozhodnuto charakterizovat tento jev nepřímo. A to 

prostřednictvím množství disponibilních prostředků obyvatel v regionu a počtu lidí trvale 

žijících v regionu. Faktor spotřeby má vliv zejména na tzv. city logistiku a významně ovlivní 

veřejná logistická centra tzv. druhého řádu. 

Základní ukazatele: 

• Počet obyvatel 

Celkový počet obyvatel bude ovlivňovat množství operací prováděných ve veřejném 

logistickém centru regionu. Čím větší počet obyvatel v regionu, tím větší poptávka po zboží 

(růst spotřeby) a tím větší přepravní nároky a poptávka po logistických službách, které mohou 

být uskutečňovány prostřednictvím veřejného logistického centra. 

• Disponibilní příjem domácnosti na osobu 

Pokud známe počet obyvatel v regionu, můžeme poptávku odhadovat jen částečně, 

zejména proto, že závisí na velikosti disponibilního důchodu dané skupiny obyvatelstva. 

Ukazatel přesněji specifikuje poptávku po zboží a službách v regionu. Spotřeba v regionu 

ovlivňuje spotřebu přepravních logistických služeb. 

Výše uvedené faktory a ukazatele jsou zahrnuty do matematického řešení, jež svým 

rozsahem není možné publikovat v rámci článku ve sborníku. Nicméně pro základní 

představení je rozsah dostačující. Podrobnější informace jsou uvedeny v připravené 

presentaci, která zazní v rámci konference a její diskuse. 

ZÁVĚR 

V České Republice jsou prozatím známá a provozovaná soukromá logistická centra. 

Jejich největším nedostatkem je, že primárně slouží pouze pro velké nadnárodní organizace 
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a jsou napojeny převážně na jeden druh dopravy zpravidla pouze silniční. Nabízí se prostor 

pro zavedení nového mechanizmu, který může některé negativní vlivy hromadně rostoucích 

soukromých logistických center odstranit. Takovým mechanismem jsou, v zahraniční velmi 

dobře známá, veřejná logistická centra sloužící primárně pro větší množství firem a užívající 

kombinovanou přepravu. Jelikož je nutné, aby řešení přineslo synergický efekt ze síťového 

propojení na určitém daném území, stává se VLC důležitým a strategickým bodem 

při rozhodování o místě jeho výstavby. 

[1] CEMPÍREK, V. a kolektiv. Návrh řízení logistické nákladní přepravy po železnici a 

její napojení na logistické systémy jiných železničních správ. Pardubice: Výzkumná 

zpráva, Univerzita Pardubice, 2002. 

[2] CEMPÍREK, V., KAMPF, R. Logistika. Institut Jana Pernera, Pardubice, 2005. ISBN 

80-86530-23-X. 
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Brno: Computers press, 2003. ISBN 80-7226-521-0. 

[6] FIALA, P., JABLONSKÝ, J., MAŇAS, M.:Vícekriteriální rozhodování. 1. vyd. 

Praha, VŠE, 1997. ISBN 80-7079-743-7. 
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republice. In  Sborník příspěvků mezinárodní virtuální konference "Aktuální problémy 

v dopravě 2007"  Pardubice : Institut Jana Pernera v Praze a Přepravní laboratoř DFJP 
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[8] MAJERČÁK, J.; GAŠPARÍK, J. Architektúra informačných systémov procesného 
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KOOPERACE SILNI ČNÍ A ŽELEZNI ČNÍ DOPRAVY 

V RÁMCI LOGISTICKÝCH CENTER 

Ing. Jindřich Ježek, Ph.D. 

Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, Katedra dopravního 

managementu, marketingu a logistiky 

Studentská 95, 532 10 Pardubice 

E-mail: jindrich.jezek@upce.cz 

 
 

ÚVOD 

Kooperací se všeobecně rozumí upravená, často smluvně zajištěná spolupráce mezi 

dvěma nebo více firmami, které za účelem dosažení vyšší rentability jejich provozů využívají 

společně určité podnikatelské funkce. Kooperaci lze rozdělit podle oboru a skupin: 

Oborová spolupráce zahrnuje podniky jednoho hospodářského odvětví. Skupinová 

spolupráce oproti tomu představuje spojení mezi podniky stejných nebo rozdílných odvětví. 

Firmy mohou například spolupracovat v prodeji, nákupu nebo ve správě. Vedle přímé 

spolupráce mezi podniky existuje při skupinové spolupráci také možnost vytvoření 

nadřazeného rámce ve formě plánovacích společenství, která zastupují společné funkce 

a zájmy kooperačních partnerů. Tato nadpodniková spolupráce pomáhá řešit problémy 

související s plánováním, vývojem, zákonnými otázkami, úkoly nadregionální koordinace 

nebo mezinárodními otázkami.  

1  FUNKCE LOGISTICKÝCH CENTER 

V logistickém centru se logistické služby spojují prostřednictvím kooperace, 

tj. společné přepravní, skladovací a překládací techniky i informační a komunikační 

technologie, a to jak z hlediska času tak i nákladů pro všechny dodavatele a příjemce. 

Logistické služby zahrnují: 

• odbavení zakázek, 

• skladování zboží různých druhů (hromadné substráty, zboží na paletách, nebezpečné 

zboží, zboží vyžadující speciální uskladnění apod.), 

• překlad kusového zboží, zboží na paletách, resp. zboží v nestandardních přepravních 

prostředcích, 

• místní a dálková nákladní přeprava všemi druhy dopravy, příp. kombinovanou 

dopravou, 

• komisionování zboží. 
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Vedle hlavních funkcí jsou nabízeny také četné vedlejší funkce, jejichž nabídka závisí 

na tom kterém LC. Může se jednat o např.: 

• informační a komunikační systémy, 

• zajištění kvality, 

• balení, 

• označení cenou, 

• údržba a opravy dopravních a přepravních prostředků a mechanizačních zařízení, 

• kancelářské a jiné budovy, 

• sociální zařízení, 

• bezpečnostní služby, 

• čerpací stanice, 

• odstraňování odpadu. 

Obr. 1 : Funkční modul logistického centra 

 

Obr. 2: Funkční pole logistického centra 
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2 ZÁKLADNÍ PROCESY V LOGISTICKÝCH CENTRECH 

Multimodální logistické centrum (zajištění přístupu alespoň 2 druhů dopravy) je 

charakterizováno umístěním v regionu s dostatečnou klientelou v oblasti průmyslu, obchodu 

a služeb, polohou na významných trasách zbožových proudů (co nejvíce druhů dopravy), 

blízkostí a snadným napojením na hlavní vnitrostátní a mezinárodní trasy, velkým rozsahem 

možných služeb v oblasti přepravy, odpovídajícími plochami a manipulačními prostředky. 

VLC podstatným způsobem rozšiřují dosavadní funkci překladišť zboží mezi různými 

druhy dopravy a zmenšují podíl živé práce. V porovnání s klasickým zasilatelstvím přinášejí 

zákazníkovi vyšší efektivnost, spočívající např. v minimalizaci nákladů vyvolaných stavem 

zásob v distribučních řetězcích. 

Pro dobré fungování  veřejného logistického centra je nezbytné, aby byla zajištěna 

především dostatečná plocha veřejných skladů s velkoprostorovým uspořádáním, zvýšenými 

rampami, vhodné napojení na železniční síť, optimální technologie překládkových 

a skladovacích operací, umístění dalších služeb (celnice apod.), přístup k telematickým 

a informačním službám, vhodná návaznost na průmyslové oblasti a logistická infrastruktura. 

Všechna opatření musí směřovat ke snížení nákladů na dopravu, na distribuci výrobků 

a zvýšení kvality dopravy a služeb. Veřejná logistická centra je žádoucí budovat v nové 

„optimální“ lokalitě mimo město s možností dalšího rozvoje v budoucnosti. 

Přirozenými lokalitami pro logistická centra jsou velké hospodářské aglomerace, 

dopravní uzly, přístavy, pohraniční přechody atd., kde jsou předpoklady pro dostatečnou 

koncentraci materiálových toků a zátěžových proudů k tvorbě kompletů mezi logistickými 

centry a pro soustředění všech návazných služeb v logistických řetězcích. 
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Obr. 3: Technologické schéma VLC 

 

V rámci systémového řešení kooperace silniční a železniční dopravy v logistických 

centrech je zapotřebí rozlišovat, zda se jedná o přepravu kusových nebo vozových zásilek. 

Veřejná logistická centra by měla naplňovat především podmínku o intermodální 

dopravě. Toto je možné pouze v případě, že spádová oblast je dostatečně bohatá na zboží 

různého druhu. Jejich velikost a uspořádání je závislé na předpokládaném množství produktu 

vhodného pro kombinovanou dopravu, polohy terminálu na trase přepravních proudů 

a způsobu kombinované dopravy. Následující obrázek schematicky znázorňuje přepravu do 

logistického terminálu v rámci kooperace železniční a silniční dopravy. 
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Obr. 4: Přeprava do logistického terminálu v rámci kooperace železniční a silniční dopravy 

 

ZÁVĚR 

Při rozhodování o kooperaci a formě spolupráce v LC je třeba posoudit její účinek 

z hlediska nákladů a výkonů. Rozhodnutí o účasti na takovém kooperačním projektu závisí na 

tom, které náklady pro účastníka spolupráce odpadnou a které mu nově vzniknou. Je nutno 

zvážit investiční náklady na pořízení, rozšíření nebo modernizaci pozemků, výstavbu budov, 

pořízení strojů a vozidel stejně jako náklady na personál, sociální dávky, provozní prostředky, 

vybavení kanceláří, úroky, nájemné, pachtovné, poradenství, daně a poplatky. 
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ÚVOD 

Problematika svozu odpadu je v současné době velice aktuální hlavně vzhledem ke 

stavu životního prostředí. Je důležité soustřeďovat se nejen na dosažení co nejmenších 

nákladů spojených s činností organizací zabývajících se svozem a nakládaním s odpady, za 

využití nejmodernější svozové techniky potřebné k nakládání s odpady, ale také klást důraz na 

vzhled a čistotu obcí a snažit se minimalizovat produkci odpadů všech druhů, a to vše 

v souladu s platnou legislativou České republiky. 

ZÁKLADNÍ POJMY  

• Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se 

jí zbavit. 

• Nebezpečný odpad je odpad uvedený v seznamu nebezpečných odpadů a jakýkoliv 

jiný odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností. 

• Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických 

osob. 

• Odpadové hospodářství je činnost zaměřená na předcházení vzniku odpadů, na 

nakládání s odpady a následnou péči o místo, kde jsou odpady trvale uloženy 

a kontrola těchto činností. 

• Nakládáním s odpady se rozumí jejich shromažďování, Soustřeďování, sběr výkup, 

třídění, přeprava o doprava, skladování, úprava, využívání a odstraňování. 
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• Skladování odpadů je přechodné umístění odpadů, které byly soustředěny 

(shromážděny, sesbírány, vykoupeny) do zařízení k tomu určenému a jejich ponechání 

v něm. 

• Shromažďování odpadů je krátkodobé soustředění odpadů do shromažďovacích 

prostředků v místě jejich vzniku před dalším nakládáním s odpady. 

• Skládka odpadů je technické zařízení určené k odstraňování odpadů jejich trvalým 

a řízeným uložením na zemi nebo do země. 

• Sběr odpadů je soustřeďování odpadů právnickou nebo fyzickou osobou oprávněnou 

k podnikání od jiných subjektů za účelem jejich předání k dalšímu využití nebo 

odstranění. 

• Výkup odpadů je sběr odpadů v případě, kdy jsou odpady právnickou nebo fyzickou 

osobou oprávněnou k podnikání kupovány za sjednanou cenu. 

• Úprava odpadů je každá činnost, která vede ke změně chemických, biologických nebo 

fyzikálních vlastností odpadů, za účelem umožnění nebo usnadnění jejich dopravy, 

využití, odstraňování nebo za účelem snížení jejich objemu, případně snížení jejich 

nebezpečných vlastností. 

• Původce odpadů je právnická osoba, při jejíž činnosti vznikají odpady, nebo fyzická 

osoba oprávněná k podnikání, při jejíž podnikatelské činnosti vznikají odpady. Pro 

komunální odpady vznikající na území obce, které mají původ v činnosti fyzických 

osob, na něž se nevztahují povinnosti původce, se za původce odpadů považuje obec. 

Obec se stává původcem komunálního odpadu v okamžiku, kdy fyzická osoba odpady 

odloží na místě k tomu určeném. Obec se současně stane vlastníkem těchto odpadů. 

OBECNÉ POVINNOSTI 

Každý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost předcházet vzniku 

odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti. Každý má při své činnosti nebo 

v rozsahu své působnosti povinnost v mezích daných tímto zákonem zajistit přednostně 

využití odpadů před jejich odstraněním. Materiálové využití odpadů má přednost před jiným 

využitím odpadů. Každý je povinen nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze způsobem 

stanoveným tímto zákonem a ostatními právními předpisy vydanými na ochranu životního 

prostředí. Pokud není stanoveno jinak, lze s odpady podle tohoto zákona nakládat pouze 

v zařízeních, která jsou k nakládání s odpady podle tohoto zákona určena. Při tomto nakládání 

s odpady nesmí být ohroženo lidské zdraví ani ohrožováno nebo poškozováno životní 

prostředí a nesmějí být překročeni limity znečišťování. K převzetí odpadu do svého 

vlastnictví je oprávněna pouze právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, 

která je provozovatelem zařízení k využití nebo k odstranění nebo ke sběru nebo k výkupu 

určeného druhu odpadu. Každý je povinen zjistit, zda osoba, která předává odpady, je k jejich 

převzetí podle tohoto zákona oprávněna. V případě, že se tato osoba oprávněním neprokáže, 
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nesmí jí být odpad předán. Ředění nebo míšení odpadů za účelem splnění kritérií pro jejich 

přijetí na skládku a míšení nebezpečných odpadů navzájem nebo s ostatními odpady je 

zakázáno. Pokud již došlo ke smíšení nebezpečných odpadů navzájem nebo s ostatními 

odpady, musí být provedeno jejich roztřídění, je-li to technicky a ekonomicky proveditelné 

a je-li to nezbytné pro zajištění ochrany životního prostředí a zdraví lidu. Tato povinnost se 

nevztahuje na míšení nebezpečných odpadů, pro které je vydán souhlas krajského úřadu. 

KATALOG ODPAD Ů 

Původce a oprávněná osoba jsou povinni pro účely nakládání s odpadem odpad zařadit 

podle Katalogu odpadů, který Ministerstvo životního prostředí vydá prováděcím právním 

předpisem (Vyhláška č. 381/2001 Sb.). V případech, kdy nelze odpad jednoznačně zařadit 

podle Katalogu odpadů, zařadí odpad Ministerstvo životního prostředí na návrh příslušného 

obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Má-li odpad jednu nebo více nebezpečných 

vlastností uvedených v příloze k tomuto zákonu, jsou původce a oprávněná osoba povinni 

zařadit tento odpad jako nebezpečný a nakládat s ním jako s nebezpečným. Směsný 

komunální odpad se nezařazuje do kategorie nebezpečný a původce a oprávněná osoba nejsou 

povinni s ním nakládat jako s nebezpečným. 

POVINNOSTI A OPRÁVN ĚNÍ OBCE A FYZICKÝCH OSOB P ŘI 

NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM 

Obce mohou ve své samostatné působnosti stanovit obecně závaznou vyhlášku obce 

systém shromažďování, sběr, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 

odpadů vznikajících na jejím katastrálním území. Obce jsou též povinny určit místa, kam 

mohou fyzické osoby odkládat komunální odpad, který produkují a musí zajistit místa, kam 

mohou fyzické osoby odkládat nebezpečné složky komunálního odpadu, a to minimálně 

dvakrát ročně. Tyto osoby jsou povinny odkládat komunální odpad na místech k tomu 

určených, a to ode dne, kdy obec stanoví obecně závaznou vyhláškou komunální odpad 

odděleně shromažďovat, třídit a předávat k využití podle systému stanoveného obcí. Obec 

může vybírat úhradu za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů od fyzických osob na základě písemné smlouvy, která musí obsahovat 

výši úhrady, nebo obecně závaznou vyhláškou stanoví a vybírá poplatek za komunální odpad 

podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů. 

Poplatníkem je každá fyzická osoba, při jejíž činnosti vzniká komunální odpad. Plátcem 

poplatku je vlastník nemovitosti. Původci, kteří produkují odpad zařazený podle Katalogu 

odpadů jako odpad podobný komunálnímu z činnosti právnických osob a fyzických osob 

oprávněných k podnikání, mohou na základě písemné smlouvy s obcí využívat systém pro 

nakládání s komunálním odpadem, který je v obci zaveden. 
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POVINNOSTI PŘI SBĚRU A VÝKUPU ODPADŮ 

Provozovatel zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů je povinen třídit odpady podle 

druhů a kategorií, provozovat zařízení ke sběru a výkupu v souladu s provozním řádem, 

zveřejňovat druhy sbíraných nebo vykupovaných odpadů a podmínky jejich sběru nebo 

výkupu, ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů a podle toho s nimi nakládat, zabezpečit 

odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem, všechny odpady 

soustřeďovat a třídit podle druhu a kategorií a vést průběžnou evidenci o odpadech 

a způsobech nakládání s nimi. 

PROSTŘEDKY PRO SBĚR TUHÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU 

Občané ukládají odpad do sběrných nádob na předem stanovených místech tak, aby 

byly snadno přístupné při jejich naplňování i následném vyprazdňování a odvozu. Sběrné 

nádoby jsou využívány k přechodnému shromáždění odpadu a jejich vyprázdnění je 

pravidelně zajišťováno příslušnou firmou pomocí nákladního automobilu na svoz odpadu 

vybaveného speciální nástavbou s vyklápěčem. 

Nádoby mají vždy vícenásobné použití. Je možné je rozlišit na přesypné nádoby 

a výměnné nádoby. Přesypné nádoby se využívají ke sběru směsného domovního odpadu 

i pro oddělený sběr jeho složek. Výměnné nádoby se uplatňují při sběru objemného odpadu 

a při výskytu komunálního odpadu ve větším množství na jednom místě. Nádoby se liší nejen 

svojí velikostí, ale i povrchovými úpravami, úpravami víka, barevností i použitým 

materiálem. Nejčastěji je použit pozinkovaný ocelový plech nebo plast. 

Podle konkrétních podmínek sběrné oblasti se určuje typ a velikost použitých nádob. 

Při nedostatečném počtu a objemu nádob dochází k volnému umísťování odpadu mimo ně. 

Náklady na odstranění potom výrazně převyšují náklady spojené s provozem optimálního 

počtu sběrných nádob. V opačném případě, při předimenzování objemu nádob, dochází 

k výskytu větších kusů odpadu, tím se snižuje tzv. objemová hmotnost odpadu, která udává, 

kolik kilogramů odpadu je uloženo v m3 úložného prostoru. 

Požadavky na sběrné nádoby: 

• nízká hmotnost, 

• lehká manipulovatelnost i s náplní (nádoby doplněné kolečky, vhodné doplňky, 

úchyty), 

• nízká hlučnost při manipulaci, 

• univerzální použití, 

• odolnost vůči chemickému a fyzickému opotřebení (odolný materiál, povrchová 

úprava, barevná stálost u nádob z plastu), 

• minimální údržba, 
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• dlouhá životnost, 

• nízká cena, 

• možnost recyklace. 

Tyto požadavky není možné vždy dodržet v nejvyšší možné míře a je proto nutné volit 

vhodné kompromisní řešení pro danou situaci. 

NÁDOBY NA TŘÍDĚNÝ SBĚR ODPADU 

Na tříděný sběr odpadu slouží barevné nádoby o objemu od 240 l do 3 m3, někdy 

i více. Používají se plastové popelnice, kontejnery s upraveným víkem, nebo sklolaminátové 

zvony – vždy záleží na tom, jaký svozový prostředek tyto nádoby vyprazdňuje“ [1]. Sběrné 

nádoby na tříděný sběr odpadu jsou barevně rozlišeny podle druhu odpadu, pro který jsou 

určeny. 

Tabulka 1: Používané barevné rozlišení nádob na separovaný sběr 

 

Zdroj: SOKOL, Radek. Nakládání s odpady na území svazku měst a obcí Poorlicko a svozové 
oblasti společnosti ODEKO s.r.o. 
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NÁDOBY NA NEBEZPEČNÉ ODPADY 

Na nebezpečné odpady se používají speciální nádoby pro konkrétní druh odpadu 

(tekuté, tuhé, apod.). Nádoby mají dvojité stěny i dno a některé jsou vyplněný nepropustnou 

fólií, popřípadě speciální vložkou. Používají se plastové a kovové sudy a kontejnery, různé 

nádrže na tekutý odpad, speciální kontejnery na baterie a medicinální odpad. 

NÁDOBY NA SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD 

Nádoby na směsný odpad mohou být majetkem občana nebo svozové firmy, která dá 

nádobu do pronájmu. „Na netříděný komunální odpad slouží plechové nebo plastové nádoby 

o objemu od 70 l do 1100 l“ [1]. Nádoby s pozinkovaného plechu válcového tvaru o objemu 

110 l patří mezi nejčastěji používané nádoby. Pro možnost ukládání popela si získaly svoji 

oblibu zejména na malých městech a na vesnicích. V současné době převažuje výroba 

plastových nádob hranatého tvaru o objemu 120 l a 240 l. Tyto nádoby jsou osazeny kolečky 

pro snadnou manipulaci. V husté zástavbě a na sídlištích se používají pojízdné kontejnery 

z plastu nebo pozinkované oceli o objemu 1,1 m3.  

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY 

„Velkoobjemové kontejnery slouží k odkládání objemného odpadu, který se nevejde 

do běžných popelnic či kontejnerů“ [1]. Kontejnery mají objem od 5 m3 až do 30 m3. 

Používají se otevřené kontejnery, sloužící ke sběru objemného odpadu z domácností (nábytek, 

stavební odpad), odpad ze zahrad a sadů a odpad z jarních a podzimních úklidů ulic nebo 

kontejnery uzavřené, vybavené vhazovacími otvory. Tyto uzavřené kontejnery se mohou 

používat pro sběr směsného komunálního odpadu nebo separovaného odpadu. Uvnitř je 

možné kontejner rozdělit přepážkami a z venkovní strany může být provedeno barevné 

rozlišení podle sbírané složky odpadu. 

PYTLE Z PLASTU, PAPÍRU NEBO JUTY 

Pytlový sběr odpadu je poměrně rozšířen v zahraničí. V našich podmínkách se 

využívá zejména při nárazovém a občasném zvýšení výskytu odpadů v domácnostech. 

Použitím pytlů odpadá namáhavá manipulace s nádobami v prašném prostředí a zvyšuje se 

hygiena práce. Objem pytlů na odpad se pohybuje v rozmezí od 16 do 120 l. Převládajícím 

materiálem na ně jsou plasty, ale vyskytují se i pytle papírové nebo jutové. Nevýhodou je 

jednorázové použití pytle a také z hlediska životního prostředí jsou vhodné jen papírové pytle. 

Z důvodu zneškodňování odpadu i s pytlem na odpady je podle materiálu, ze kterého je pytel 

vyroben, zpravidla určen i druh odpadu, který do něj lze uložit (plastový pytel – plasty, 
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papírový pytel – papíry). Po naplnění pytlů je nutné provést jejich uzavření a vhodným 

způsobem je zabezpečit proti vysypání obsahu. 

ZÁVĚR 

Závěrem lze konstatovat, že odpadové hospodářství lze považovat za nové 

technologické odvětví, které se přímo dotýká všech stupňů výrobního a spotřebního cyklu od 

těžby surovin, přes jejich výrobu, dopravu a spotřebu produktů, až po jejich zneškodnění, kdy 

po uplynutí doby jejich životnosti se z nich stávají tzv. spotřební odpady. Odpadové 

hospodářství tak má vliv na všechny složky národního hospodářství. 
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Abstrakt  

Cieľom článku je poukázať na možnosti využitia logistických centier pri zabezpečení 

evakuácie. 

Kľúčové slová: logistické centrum, civilná ochrana, evakuácia  

Abstract 

The aim of the article is to point out the possibilities of exploitation of logistic centers 

while providing evacuation. 

Key words: logistics center, civil protection, evacuation  

1 LOGISTICKÉ CENTRÁ 

Moderná logistika ako segment komerčných nehnuteľností je v každej krajine spájaná 

s modernou a prosperujúcou ekonomikou. Logistické centrá zabezpečujú pohyby veľkého 

množstva tovarov najmä medzi subdodávateľmi a výrobcami, a medzi výrobcami 

a konečnými odberateľmi. 

1.1 ROZVOJ LOGISTIKY NA SLOVENSKU A JEJ FINANCOVANI E 

Výstavba moderných logistických centier sa na Slovensku začala vo výraznejšej miere 

realizovať až s príchodom milénia, čiže v období, keď sa Slovensko dostávalo na mapu 

zahraničných investorov ako zaujímavá destinácia pre podnikanie. V tomto období 

dochádzalo na Slovensku k postupnej expanzii zahraničných reťazcov, ako aj k razantnému 

vstupu zahraničných investorov, ktorí so sebou prinášajú sieť subdodávateľov. 

Na základe vývoja posledných rokov sa vykryštalizovali tri piliere, na ktorých je 

postavená logistika na Slovensku:  

(a) Logistické centrá maloobchodných reťazcov, ktorých úlohou je dodávkami 

zabezpečovať plynulý chod rozsiahlej maloobchodnej siete. Tieto centrá vyrastajú v ľahko 

dostupných lokalitách, najmä pri diaľniciach, resp. diaľničných privádzačoch. Financovanie 
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takýchto nehnuteľností spravidla prebieha z vlastných zdrojov skupiny, alebo ako bankové 

korporátne financovanie2 postavené na bonite skupiny.  

(b) Just-in-time3 dodávatelia, ktorí sú zameraní na dodávky komponentov 

predovšetkým v automobilovom priemysle v reálnom čase. Sú lokalizovaní v blízkosti 

významných výrobcov, napr. Volkswagen, PSA, KIA a pod. Prínosom tohto systému je 

eliminácia skladových kapacít, keď výrobcovia nenakupujú polotovary “na sklad”, ale 

zabezpečujú si dodávky od subdodávateľov podľa svojej potreby v reálnom čase. Tento 

systém eliminuje náklady na výstavbu skladových hál, náklady na dopravu, ako aj náklady na 

skladové zásoby. Subdodávatelia majú s výrobcami spravidla časovo ohraničené kontrakty 

a z tohto dôvodu nemajú záujem o kúpu nehnuteľností do vlastníctva, ale sa udomácňujú 

v prenajatých priestoroch, ktoré pre nich postaví developer4 a prenajme im ich. Tento model 

umožňuje dlhodobé externé financovanie v závislosti od dĺžky nájomných kontraktov.  

(c) Logistickí operátori sú subjekty, ktoré uskutočňujú prepravu tovarov pre tretie 

osoby. Sú špecializovaní podľa spôsobu prepravy, alebo podľa sortimentu, ktorý prepravujú. 

Na Slovensku zabezpečujú čoraz viac logistických služieb (outsorcing5) súvisiacich najmä 

s príchodom obchodných reťazcov, resp. zahraničných investorov, pre ktorých zabezpečujú 

prísun, odvoz, prípadne aj balenie výrobkov.  

Podľa tej ktorej investičnej politiky si logistické haly buď prenajímajú od 

developerov, alebo nechávajú postaviť do vlastníctva.  

Nakoľko vyťaženosť logistických priestorov je zvyčajne zabezpečená vopred 

a spravidla bonitnými zahraničnými subjektmi, slovenské banky ochotne financujú tento typ 

nehnuteľností. 

Doposiaľ sa zväčša uplatňoval taký model financovania, pri ktorom splatnosť úveru 

kopírovala dĺžku nájomných zmlúv hlavných nájomcov. V niektorých prípadoch banky 

pristúpili na pomalšie splácanie úveru s tým, že zostatková hodnota úveru sa vyplatí pri 

splatnosti jednorázovo, napr. pri predaji nehnuteľnosti, resp. kalkuluje sa s tým, že objekt 

bude nanovo prenajatý a úver splatený v rámci prolongácie splatnosti po dohode s bankou.  

                                                 
2 Korporátne financovanie – firemné úvery 
3 just-in-time (JIT), anglický výraz (spravidla neprekladaný) pre zásadu vyrábať výrobky podľa požiadaviek 
zákazníkov v určenom čase a množstve (práve včas, presne na čas) 
4 Development - vývoj; v stavebníctve - činnosť vytipovania lokality, vypracovania projektu, realizácia 
a financovanie  stavby 
5 Outsorcing je umelo vytvorené slovo z anglických slov out (von) a source (zdroj). Znamená zabezpečovanie 
časti prevádzky alebo služieb pracoviska inou organizáciou. 
Outsorcing je teda koncepcia, ktorá sa zakladá na odbere zdrojov z oblasti mimo podniku. Jednotlivé podnikové 
procesy vykonáva externý poskytovateľ služieb alebo výrobca. 
Ako outsorcing sa v ekonomike označuje odovzdanie vnútropodnikových aktivít zvyčajne nesúvisiacich 
s hlavnou činnosťou podniku na externý subjekt (ako napríklad subdodávateľa). Outsorcing je teda špeciálna 
forma externého obstarávania predtým interne vykonávaných výkonov, pričom je zmluvne stanovená dĺžka 
a predmet výkonu. Týmto sa outsorcing líši od ostatných „partnerstiev“. 
Outsorcing je rozšírený napríklad vo výrobnom priemysle, kde sa výroba presunie na zmluvného výrobcu. 
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V časovom horizonte 2-3 rokov očakávame ďalšiu expanziu logistiky na Slovensku. 

Bude súvisieť najmä so silným rastom slovenskej ekonomiky a z toho vyplývajúcej potreby 

presunu väčšieho množstva tovarov, či už v rámci Slovenska, alebo v súvislosti s narastajúcou 

obchodnou cezhraničnou výmenou. Okrem automobilového priemyslu sľubným odvetvím 

slovenského hospodárstva začína byť aj elektronický priemysel – SONY, SAMSUNG a pod. 

Toto odvetvie bude ďalším motorom rastu logistiky na Slovensku.  

Všetky východiská ekonomiky naznačujú, že v horizonte 15-20 rokov logistika bude 

sľubným obslužným odvetím slovenskej ekonomiky. Značná časť developerov si tento fakt 

uvedomila a zabezpečila si expanziu v lokalitách, ktoré sú vhodné pre realizáciu logistických 

priestorov, či už z hľadiska dostupnosti, blízkosti kľúčových odberateľov, alebo dodávateľov, 

resp. pracovnej sily.  

1.2 LOGISTICKÉ CENTRÁ NA SLOVENSKU  

Podľa asociácie Europlatforms je logistické centrum oblasť, v ktorej rôzni operátori 

uskutočňujú aktivity spojené s dopravou, logistikou a distribúciou tovaru. Pritom títo 

operátori sú buď vlastníkmi alebo prenajímateľmi budov a zariadení, umiestnených v rámci 

logistického centra. 

Súčasná hospodárska kríza veľmi výrazne neovplyvnila využitie už vybudovaných 

logistických centier v SR. V niektorých prípadoch, vzhľadom na pokles odbytu hotových 

výrobkov a potrebu skladovacích kapacít, dokonca zvýšila ich využitie. Na druhej strane - 

niektorí výrobcovia si až teraz uvedomili, že je potrebné šetriť na každej činnosti a niektoré je 

možno zabezpečiť prostredníctvom outsorcingu. V tejto oblasti možno aj v Slovenskej 

republike využiť už pomerne širokú sieť poskytovateľov logistických služieb. 

1.2.1 Logistické centrá monomodálne 

Základným charakteristickým znakom  väčšiny doteraz vybudovaných logistických 

centier na Slovensku je monomodalita. V porovnaní so zahraničnými logistickými centrami, 

takmer všetky umožňujú napojenie len na cestné pozemné komunikácie. Preto je ich 

jednostranné zameranie na cestnú dopravu. V areáli existujúcich logistických centier na 

Slovensku chýbajú vlečky, ktoré by zabezpečovali koľajové napojenie na železničné trate. 

Tak by bolo vytvorené priame napojenie na dva rôzne druhy dopravy - železničnú a cestnú.  

V súčasnosti sa niektoré logistické centrá v SR umiestňujú v blízkosti železničných 

tratí alebo letísk, ale bez priameho napojenia.  

1.2.2 Rozloha a služby poskytované logistickými centrami 

Ďalším typickým znakom existujúcich logistických centier v našej krajine je ich 

rozloha. Z hľadiska geografického rozsahu neboli na Slovensku doteraz vybudované 
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logistické centrá medzinárodného charakteru. Prevažujú odvetvové  a lokálne logistické 

centrá s rozlohou približne 100 000 m2  

Sú postavené aj centrá s rozlohou okolo 200 000 m2. Na základe tohto parametra ich 

možno zaradiť do skupiny regionálnych logistických centier. V súčasnosti je ich  však menej.  

Rozloha logistických centier, po dobudovaní plánovaných, by sa mala v regiónoch 

Bratislava a blízke okolie a Východné Slovensko zdvojnásobiť a v regióne Považie skoro 

strojnásobiť (obr.1). 

 

Zdroj:http://www.mediast.sk/archív redakcie 

Z hľadiska služieb poskytovaných logistickými centrami, výrazná väčšina existujúcich 

na Slovensku, je zameraná hlavne na skladovanie a distribúciu tovaru. Možno ich 

charakterizovať ako skladovo-distribučné centrá alebo distribučné centrá, súčasne 

poskytujúce logistické služby, hlavne: 

• komisionálnu činnosť (triedenie, tvorba zásielok na rozvoz pre zákazníkov); 

• prekládku tovaru zo skladu na dopravný prostriedok a naopak;  

• označovanie, balenie a etiketovanie tovaru; 

• poskytovanie služieb súvisiacich s informačným zabezpečením; 

• prenájom skladových priestorov; 

• prenájom kancelárskych priestorov. 
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1.2.3 Umiestnenie logistických centier 

Medzi charakteristické znaky logistických centier vybudovaných na Slovensku patrí, 

v neposlednom rade, možnosť prístupu podnikateľskej verejnosti po využití skladovacích 

kapacít, ktoré boli väčšinou kontrahované konkrétnym skladovateľom. 

Umiestňovanie logistických centier na Slovensku je determinované určitými 

kritériami, ktoré sa musia brať do úvahy, pretože ovplyvňujú ich budúci vývoj. Medzi 

najdôležitejšie kritériá pre výber lokality, na účely umiestnenia logistických centier 

v podmienkach Slovenskej republiky sa považujú:  

• rozvinutosť dopravnej infraštruktúry, resp. možnosť napojenia na dopravnú sieť,  

• dostatočná rozloha pozemku, 

• blízkosť ekonomického centra, 

• blízkosť potenciálnych (budúcich) zákazníkov. 

1.2.4 Vhodné lokality na budovanie logistických centier  

V súvislosti s možnosťou napojenia na dopravnú sieť sa za najzaujímavejšie a zároveň 

najčastejšie vyberané lokality považujú lokality situované v blízkosti diaľničných ťahov, a to 

oblasti okolo diaľnice D1, smer Bratislava – Žilina a oblasti okolo diaľnice D2, smer 

Bratislava – Brno.  

V spojitosti s blízkosťou existujúceho ekonomického centra je ako najatraktívnejšou, 

tak aj najčastejšou oblasťou umiestňovania logistických centier, oblasť západného Slovenska, 

najmä Bratislava a jej blízke okolie (Galanta, Lozorno, Malacky). Pritom dominantnou 

lokalitou sa stáva Senec, označovaný aj ako „skladová veľmoc Slovenska“.  

V rámci kritéria „budúci zákazníci“ sú logistické centrá umiestňované hlavne 

v blízkosti existujúcich závodov automobilového priemyslu (automobilky Volkswagen 

Slovakia, PSA Peugeot Citroën, Kia Motors Slovakia), elektronického priemyslu (Samsung, 

výrobca televízorov Sony) a priemyslu informačných technológií.  

Medzi častých zákazníkov, využívajúcich služby logistických centier, patria aj siete 

hypermarketov a supermarketov (Billa, Tesco, C&A). Pričom z niektorých logistických 

centier obchodných reťazcov sú obsluhované aj susedné štáty: 

• Česká republika, Maďarsko a Poľsko. 

1.2.5 Špecifiká logistických centier v regióne Bratislava 

Z hľadiska umiestňovania logistických centier je práve v regióne Bratislava a okolie 

najväčší počet vybudovaných logistických centier. Súčasne je ich v tomto regióne najviac 

naplánovaných, resp. rozostavaných (obr.1). 
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Dôvody sú jasné:  

• existujúca dopravná sieť alebo jej vylepšovanie (napríklad rozširovanie diaľnice D1 

o ďalší jazdný pruh medzi križovatkou Trnava a Bratislavou);  

• existencia železničnej siete, ako aj siete kontajnerových prekladísk; 

• blízkosť hraníc s Rakúskom, Maďarskom, Českou republikou; 

• blízkosť letiska M. R. Štefánika v Bratislave; 

• existujúci závod automobilového priemyslu Volkswagen Slovakia (Bratislava), PSA 

Peugeot Citroën (Trnava) a ďalšie rozširovanie ich produkcie o nové vozidlá, ktoré 

môžu uspieť na trhu aj v období hospodárskej krízy; 

• závody elektronického priemyslu Samsung (Trnava) a Sony (Nitra);  

• dostatočná rozloha voľných pozemkov, majetkovo vysporiadaných;  

• poloha najväčšieho ekonomického centra – Bratislavy, z čoho vyplýva existencia 

dostatočného množstva potenciálnych zákazníkov. 

Z uvedených dôvodov vyplýva, že práve táto oblasť v najväčšej miere vyhovuje 

kritériám kladeným na výber lokality, určenej na umiestenie logistických centier. 

1.2.6 Aktuálne zmeny v logistike 

Pre vybudovanie logistického centra je rozhodujúca hlavne existencia zdroja a cieľa 

prepravných prúdov pre región, ktorý majú obsluhovať. Náklady na dopravnú logistiku sa 

budú musieť zmeniť po zavedení elektronického výberu mýta v Slovenskej republike 

od 1. 1. 2010. Tento termín je podľa zmluvy Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. 

s dodávateľom mýtneho systému Sky Toll, a.s. už konečný.   

Nákladné vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 12 ton budú platiť za každý kilometer 

prejdený po diaľniciach a rýchlostných komunikáciách od 0,179 eur až do 0,209 eur. 

Mýto budú platiť ale aj nákladné vozidlá od 3,5 tony celkovej hmotnosti, čo bude mať 

dopady aj na distribúciu výrobkov. Dopravné náklady majú „väčší“ vplyv na celkové 

logistické náklady, najmä, ak umiestnenie logistického centra nie je v „ťažisku“ požiadaviek 

zákazníkov a ich rozmiestnenia. Pravdepodobne bude zavedenie mýta viesť aj 

k premiestňovaniu distribučných skladov niektorých zákazníkov logistických centier aj 

v Slovenskej republike.   

2 LOGISTICKÉ CENTRÁ A ICH VPLYV NA CIVILNÚ OCHRANU  

Civilná ochrana je systém úloh a opatrení zameraných na ochranu života, zdravia 

a majetku, spočívajúcich najmä v analýze možného ohrozenia a v prijímaní opatrení na 

znižovanie rizík ohrozenia, ako aj určenie postupov a činnosti pri odstraňovaní následkov 

mimoriadnych udalostí. 
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Poslaním civilnej ochrany je v rozsahu ustanovenom zákonom6 chrániť život, zdravie 

a majetok a utvárať podmienky na prežitie pri mimoriadnych udalostiach a počas vyhlásenej 

mimoriadnej situácie. 

Bezpečnosť je definovaná ako stav, v ktorom je zachovaný mier a nie je ohrozená 

zvrchovanosť, územná celistvosť, hranice a demokratický poriadok krajiny, základné práva 

a slobody občanov zaručené ústavou, ekonomická stabilita a sú chránené životy a zdravie 

osôb, majetok a životné prostredie. 

Dosiahnutie požadovanej miery bezpečnosti krajiny i jej občanov a majetku je zložitý 

proces, ktorého uskutočňovanie je úlohou krízového riadenia a uskutočňuje sa 

prostredníctvom skvalitňovania bezpečnostného systému. Prevencia vzniku krízových javov 

a krízové plánovanie predstavujú základné činnosti prípravného obdobia, prostredníctvom 

ktorých vytvára krízový manažment podmienky na minimalizovanie škôd a strát v prípade 

vzniku krízových situácií. 

2.1 RIZIKÁ A OHROZENIA V LOGISTICKÝCH CENTRÁCH 

Bezpečnostné riziká sú neoddeliteľnou súčasťou všetkých spoločenských procesov. 

Vyjadrujú možnosť narušenia prebiehajúcich procesov, dejov a činností v konkrétnych 

bodoch, v závislosti na vnútorných a vonkajších podmienkach. 

Každá činnosť, dej alebo jav prebiehajúci v prírode i v spoločnosti sa môže teda 

v konkrétnych podmienkach stať nekontrolovateľný a spôsobiť škody a straty.  

Analýza bezpečnostných rizík v logistických centrách a ich rešpektovanie v praxi 

umožňuje predchádzať konkrétnym ohrozeniam, ktoré narúšajú stabilitu systému a vnášajú 

neistotu do plánovacích procesov, znemožňujú reálne prognózy budúcnosti. Bezpečnostné 

riziká sa prejavujú v narušení jednotlivých faktorov bezpečnosti a vyvolávajú príslušnú 

úroveň ohrozenia. 

V súlade s §3 (Základné pojmy) zákona sa mimoriadnou situáciou rozumie obdobie 

ohrozenia alebo obdobie pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti na život, zdravie alebo 

majetok, ktorá je vyhlásená podľa tohto zákona; počas nej sa vykonávajú opatrenia na 

záchranu života, zdravia alebo majetku, na znižovanie rizík ohrozenia alebo činnosti 

nevyhnutné na zamedzenie šírenia a pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti. 

Mimoriadnou udalosťou sa rozumie živelná pohroma, havária, katastrofa alebo 

teroristický útok, pričom: 

• živelná pohroma je mimoriadna udalosť, pri ktorej dôjde k nežiaducemu uvoľneniu 

kumulovaných energií alebo hmôt v dôsledku nepriaznivého pôsobenia prírodných síl, 

                                                 
6 Zákon NR SR č.: 42/1994 Z.z. zo dňa 27.1.1994 o civilnej ochrane obyvateľstva  v znení neskorších predpisov 
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pri ktorej môžu pôsobiť nebezpečné látky alebo pôsobia ničivé faktory, ktoré majú 

negatívny vplyv na život, zdravie alebo na majetok,  

• havária je mimoriadna udalosť, ktorá spôsobí odchýlku od ustáleného prevádzkového 

stavu, v dôsledku čoho dôjde k úniku nebezpečných látok alebo k pôsobeniu iných 

ničivých faktorov, ktoré majú vplyv na život, zdravie alebo na majetok, 

• katastrofa je mimoriadna udalosť, pri ktorej dôjde k narastaniu ničivých faktorov a ich 

následnej kumulácii v dôsledku živelnej pohromy a havárie. 

Nebezpečné látky sú prírodné alebo syntetické látky, ktoré svojimi chemickými, 

fyzikálnymi, toxikologickými alebo biologickými vlastnosťami samostatne alebo 

v kombinácii môžu spôsobiť ohrozenie života, zdravia alebo majetku. 

Ohrozenie je obdobie, počas ktorého sa predpokladá nebezpečenstvo vzniku alebo 

rozšírenia následkov mimoriadnej udalosti. 

2.2 LOGISTICKÉ CENTRÁ A ICH VYUŽITIE PRE ZABEZPE ČENIE 

EVAKUÁCIE 

Použitie logistických centier pre zabezpečenie logistickej podpory evakuácie môžeme 

odvodiť od spoločných bodov poskytovaných možností logistickými centrami a potrebami 

logistickej podpory evakuácie. 

Využitie logistických centier môže byť samozrejme rôzne, avšak cieľom zriaďovateľa 

takéhoto centra je jeho maximálna efektívnosť a finančný zisk, takže sú projektované so 

širokým záberom pôsobnosti, čo nám v prípade zabezpečenia logistickej podpory evakuácie 

môže značne uľahčiť situáciu. 

LC sa obyčajne zriaďujú v uzloch:  

• kombinovanej dopravy,  

• miestnej a diaľkovej dopravy,  

• materiálových a informačných tokov.  

Medzi hlavné úlohy LC patria:  

• spájanie rôznych druhov prepráv  (pozemný, vodný, vzdušný) do prepravných 

reťazcov,  

• projektovanie a realizácie komplexných logistických reťazcov medzi dodávateľmi 

a odberateľmi,  

• vykonávanie rôznych logistických úloh (vnútrozávodná doprava, skladovanie,  

• vychystávanie, balenie, distribúcia a pod.) pre zákazníkov,  

• príprava, realizácia a údržba potrebnej infraštruktúry pre spolupracujúce podniky,  

• príprava, realizácia a údržba potrebného informačného, riadiaceho a komunikačného 

systému.  
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2.2.1 Služby a postup tvorby logistických centier  

Služby LC možno zatriediť do nasledujúcich troch skupín:  

• základné logistické služby,  

• dodatkové logistické služby,  

• iné služby.  

Základné logistické služby pozostávajú najmä z týchto hlavných činnosti:  

• obstaranie prepravy (marketing prepravných služieb, rokovanie o prepravných 

podmienkach, uzatváranie prepravných zmlúv,....atď.),  

• nakladanie, vykladanie, prekladanie (tvorba manipulačných jednotiek, tvorba ložných 

jednotiek, vykladanie, prekladanie, rozoberanie manipulačných jednotiek a pod.),  

• preprava (vychystávanie, distribúcia, vnútroštátna a medzinárodná preprava,  

• organizovanie a riadenie prepravy podľa koncepcie JIT),  

• skladovanie (prechodné skladovanie, colné skladovanie, konsignačné skladovanie 

a i.),  

• informatizácia a komunikácia (lokálne a globálne informačné a komunikačné siete, 

elektronické obchodovanie, elektronická identifikácia objektov a pod.),  

• dokončovacie operácie (montáž, balenie, značenie a i.). 

Dodatkové logistické služby obsahujú najmä tieto hlavné skupiny služieb:  

• leasing, oprava a údržba dopravných strojov a manipulačných zariadení,  

• colné odbavenie zásielok,  

• poistenie zásielok,  

• poradenstvo,  

• rekvalifikácia. 

Medzi iné služby patria najmä:  

• zabezpečenie poštových, bankových, hotelových, reštauračných, lekárskych, 

bezpečnostných (ochrana majetku), propagačných, zasielateľských, 

vystavovateľských, a i. služieb.   

LC iba v ojedinelých prípadoch poskytujú všetky služby. Vo všetkých skupinách 

služieb sa však vyskytujú také podstatné služby, bez ktorých sa žiadne LC nemôže zaobísť. 

Pre výber komplexu služieb v podstatnej miere vplývajú príslušné regionálne podmienky. 

Logistické služby v LC poskytujú vybrané podniky, podnikatelia a niektoré inštitúcie.  

Sú to najmä nasledujúce subjekty a služby:  

Subjekty poskytujúce základné logistické služby:  

• dopravné podniky, súkromní dopravcovia,  
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• špeditérske podniky,  

• veľkosklady, skladovacie areály,   

• baliarne. 

Subjekty poskytujúce dodatkové logistické služby:  

• opravárenské, údržbárske a servisné podniky a podnikatelia na opravy a servis 

dopravných, manipulačných strojov a zariadení,  

• leasingové podniky a spoločnosti poskytujúce nájom dopravných, 

• manipulačných strojov a zariadení,  

• čerpacie stanice pohonných hmôt,  

• colnice,  

• poradenské kancelárie,  

• poisťovacie kancelárie,  

• školiace zariadenia (auto školy, školy  obslúh manipulačnej techniky a i.). 

Subjekty poskytujúce iné služby:  

• poštové úrady,  

• banky a ich filiálky,  

• hotely a reštaurácie,  

• polikliniky,  

• zasielateľské služby a i.  

2.3 AKTUÁLNE NAVRHOVANÉ LOGISTICKÉ CENTRUM ŽILINA  

Jedná sa o projekt REDETRAL (REgional DEvelopment TRAnsport Logistic) – 

European best practice in the development of logistics park (Regionálny rozvoj a dopravná 

logistika – najlepšie európske praktiky pri navrhovaní logistických parkov) v rámci programu 

INTERREG III. C EÚ.  

Rozvoj regiónu v dnešnom európskom priestore je ovplyvnený najmä nasledujúcimi 

podmienkami: 

• disponibilita rozvojového potenciálu, 

• schopnosť využitia  rozvojového potenciálu, 

• vonkajšie prostredie tvorené legislatívou, ekonomickým rozvojom spoločnosti, 

disponibilitou verejných zdrojov a systémom ich prerozdeľovania, 

• rešpektovanie zásad trvalo udržateľného rozvoja. 
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Pri výbere lokality pre logistický park v regióne Žilina boli zohľadnené najmä 

nasledovné základné faktory: 

• výrazný dopyt po logistických službách: vybudovanie výrobného závodu spoločnosti 

KIA Motors a postavenie Žiliny ako hospodárskeho a dopravného centra celého 

severozápadného Slovenska; 

• dopravná infraštruktúra: blízkosť diaľnice a hlavného železničného ťahu; 

• rozvinutá telekomunikačná infraštruktúra; 

• kvalifikovaná pracovná sila. 

Na základe analýzy dostupných podkladov, podmienok, rokovaní s dotknutými 

subjektmi a zainteresovanými inštitúciami bol výber zúžený na dve lokality, ktoré vykazujú 

najlepšie podmienky pre vybudovanie logistického parku v regióne Žilina – lokalita LP na 

obr. 3 v blízkosti automobilky KIA a lokalita 6 v blízkosti Letiska Žilina na obr. 4. 

Obr. 2: Lokality 1, 2, 3 a LP v blízkosti automobilky KIA 

 
Zdroj: GNAP, J. a kol.: Analýza osobnej (hromadnej) a nákladnej dopravy regiónu; Projekt 

INTERREG III C – REDETRAL, správa z riešenia úlohy A2, Žilina, 2005 
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Obr. 3: Lokalita Letisko Žilina 

 

Zdroj: GNAP, J. a kol. : Analýza osobnej (hromadnej) a nákladnej dopravy regiónu; Projekt 
INTERREG III C – REDETRAL, správa z riešenia úlohy A2, Žilina, 2005 

Projekt REDETRAL je medzinárodný projekt, kde je vedúcim partnerom mesto 

Břeclav (Česká republika) a partnerské organizácie tvoria: 

• mesto Žilina, 

• Región Južná Morava - Česká republika, 

• SERA (South-East Regional Authority) - Írsko, 

• KLOK (Competence Centre Logistics Kornwestheim Ltd.) - Nemecko, 

• AMAVE Union of Municipalities - Portugalsko, 

• Municipal Co-operation Ratschendorf - Rakúsko. 

Mesto Žilina veľmi úzko spolupracuje  so Žilinskou univerzitou v Žiline, na riešení 

jednotlivých komponentov projektu REDETRAL. Úspešná realizácia výsledkov riešeného 

projektu bude závisieť na aktivite všetkých zúčastnených strán, ale najmä na zabezpečení 

dostatočných finančných zdrojov, ktoré sú nevyhnutné pre výstavbu logistických parkov 

v jednotlivých regiónoch vo všetkých účastníckych štátoch, ktoré sa do projektu REDETRAL 

zapojili.    

3 ZÁVER 

Vývoj súčasnej politickej, náboženskej a ekonomickej situácie a v nemalej miere aj 

klimatické zmeny nám denne prinášajú udalosti, ktoré ovplyvňujú bezpečnosť (definované 

ods.: 2.1.).  

Javy sprevádzajúce tieto udalosti majú zásadný vplyv na bežný život obyvateľov 

jednotlivých štátov, samozrejme na obyvateľov Slovenskej republiky. Úlohou krízového 
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manažmentu je nájsť a pripraviť také riešenia a východiská aby bola zabezpečená bezpečnosť 

obyvateľov. 

Jedným z možných riešení je využitie logistických centier, budovaných s ohľadom na 

globalizujúce sa trhové vzťahy formulujúce veľmi prísne podmienky pre presnosť, 

spoľahlivosť a pružnosť dodávok. Tieto podmienky sú splniteľné za predpokladu využitia 

dostupných informačných zdrojov pomocou moderných informačných a komunikačných 

systémov, vrátane aplikácie takej dopravnej a manipulačnej techniky a technológie, ktoré 

dopravia vstupné materiálové komponenty priamo k výrobnej linke a hotové výrobky ku 

konečným spotrebiteľom. Uvedené podmienky môže splniť taký integrovaný pružný 

dopravný a manipulačný systém LC, ktorý na základe optimalizácie logistických reťazcov 

medzi vzdialenými dodávateľmi a odberateľmi vytvorí také spojenie, ako by to boli 

pracoviská iba niekoľko metrov vzdialené od seba.  

Veľkou výhodou LC vybudovaných a pripravovaných LC na Slovensku vidím v ich 

umiestnení na multimodálnych koridoroch. 
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Abstrakt 

Cílem předkládaného textu je poskytnout pokud možno ucelený přehled o legislativě 

upravující odpadové hospodářství v EU, která má rovněž přímou vazbu na zajištění a výkon 

logistických činností vztažených k dané oblasti podnikání.    

Klíčová slova: logistika, legislativa, Evropská unie, odpady, odpadové hospodářství  

ÚVOD 

Nakládání s odpady v podstatě představuje souhrn vysoce specifických aktivit, které 

vyžadují odbornou způsobilost, musí splňovat kladené požadavky, a jednotlivé činností musí 

být vykonávány s ohledem na minimalizaci vedlejších negativních dopadů.  

Z podstaty je tedy zřejmá nutnost poměrně rozsáhlé úpravy práv a povinností, která je 

podchycena v příslušné legislativě, jejíž přehled se autoři snaží dále poskytnout.  

LEGISLATIVA EU – P ŘEHLED PŘEDPISŮ 

• Council Directive 75/439/EEC of 16 June 1975 on the disposal ofwaste oils Směrnice 

Rady 75/439/EEC ze 16. června 1975 o zneškodňování odpadních olejů 

• Novelizace: 87/101/EEC 

• Council Directive 75/442/EEC of 15 July 1975 on waste Směrnice Rady 75/442/EEC 

z 15. července 1975 o odpadech 

• Novelizace: 91/156/EEC, 96/350/EC 

• Council Directive 78/176/EEC of20 February 1978 on waste from the titanium 

dioxide industry Směrnice Rady 78/176/EEC z 20. února 1978 o odpadech z průmyslu 

oxidu titaničitého Novelizace: 83/29/EEC 
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• Council Directive 82/883/EEC of 3 December 1982 on procedures for the surveillance 

and monitoring of environments concerned by waste from the titanium dioxide 

industry 

• Směrnice Rady 82/883/EEC ze 3. prosince 1982 o postupech dozoru a monitoringu 

životního prostředí v souvislosti s odpadem z průmyslu oxidu titaničitého 

• Council Directive 86/278/EEC of 12 June 1986 on the protection ofthe environment, 

and particular ofthe soil, when sewage sludge is used in agriculture 

• Směrnice Rady 86/278/EEC z 12. června 1986 o ochraně životního prostředí a zvláště 

půdy při používání čistírenských kalů v zemědělství 

• Council Directive 89/369/EEC of8 June 1989 on the prevention of air pollutionfrom 

new municipal waste incineration plants  

• Směrnice Rady 89/369/EEC z 8. června 1989 o prevenci znečištění ovzduší z nových 

spaloven komunálního odpadu 

• Council Directive 89/429/EEC of 21 June 1989 on the reduction of air pollution from 

existing municipal waste incineration plants  

• Směrnice Rady 89/429/EEC z 21. června 1989 o redukci znečištění ovzduší 

ze stávajících spaloven komunálního odpadu 

• Council Directive 91/157/EEC of 18 March 1991 on batteries and accumulators 

containing certain dangerous substances  

• Směrnice Rady 91/157/ EEC z 18. března 1991 o bateriích a akumulátorech 

obsahujících určité nebezpečné látky 

• Novelizace: 93/86/EEC, 98/101/EC 

• Council Directive 91/271/EEC of21 May 1991 concerning urban wastewater 

treatment  

• Směrnice Rady 91/271/EEC z 21. května 1991 týkající se úpravy městských 

odpadních vod 

• Council Directive 91/689/EEC of 12 December 1991 on hazardous waste  

• Směrnice Rady 91/689/EEC z 12. prosince 1991 o nebezpečných odpadech 

• Novelizace: 94/31/EC 

• Council Directive 92/112/EEC of 15 December 1992 on procedures for harmonizing 

the programmes for the reduction and eventual elimination of pollution caused 

by waste from the titanium dioxide industry 

• Směrnice Rady 92/112/EEC z 15. prosince 1992 o postupech harmonizace programů 

pro redukci a eventuální eliminaci znečištění způsobeného odpady z průmyslu oxidu 

titaničitého 

• Council Decision 93/98/EEC of 1 February 1993 on conclusion, on behalfofthe 

Community, ofthe Convention on the control of transboundary movements 

of hazardous wastes and their disposal (Basel Convention) 
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• Rozhodnutí Rady 93/98/EEC z 1. února 1993 o přistoupení Společenství k Úmluvě 

o pohybu nebezpečného odpadu přes hranice a jeho zneškodnění (Basilejská úmluva) 

• Council Regulation (EEC) 259/93 of 1 February 1993 on the supervision and control 

ofshipment ofwaste within, into and out ofthe European Community 

• Nařízení Rady (EEC) 259/93 z 1. února 1993 o dozoru a kontrole transportů odpadu 

v rámci, do a ze Společenství 

• Novelizace: 120/97 

• Commission Decision 94/3/EC of 20 December 1993 establishing a list ofwastes 

pursuant to Article 1(a) of Council Directive 75/442/EEC on waste 

• Rozhodnutí Komise 94/3/EC z 20. prosince 1993, kterým se zavádí seznam odpadů 

v souladu s čl. 1 (a) směrnice Rady 75/442/EEC o odpadech 

• European Parliament and Council Directive 94/62/EC of 20 December 1994 

on packaging and packaging waste  

• Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/EC z 20. prosince 1994 o obalech 

a odpadech z obalů 

• Council Directive 94/67/EC of 16 December 1994 on the incineration ofhazardous 

waste  

• Směrnice Rady 94/67/EC ze 16. prosince 1994 o spalování nebezpečného odpadu 

• Commission Decision 94/575/EC of 20 July 1994 determining the control procedure 

under Council Regulation (EEC) 259/93 as regards certain shipments of waste 

to certain non-OECD countries 

• Rozhodnutí Komise 94/575/EC z 20. července 1994 určující postup při kontrole 

transportů odpadu do určitých nečlenských zemí OECD v souladu s nařízením Rady 

(EEC) 259/93 

• Commission Decision 94/721/EC of21 October 1994 adapting, pursuant to Article 

42(3), Annexes II, III and IV to Council Regulation (EEC) 259/93 on the supervision 

and control of shipments of waste within, into and out ofthe European Community 

• Rozhodnutí Komise 94/721/EC z 21. října 1994 upravující v souladu čl. 42(3) nařízení 

Rady (EEC) 259/93 přílohy II, III a IV tohoto nařízení 

• Commission Decision 94/741/EC of24 October 1994 concerning questionnaires 

for Member States reports on the imple-mentation of certain Directives in the waste 

sector (implementation of Council Directive 91/692/EEC)  

• Rozhodnutí Komise 94/741/EEC z 24. října 1994 týkající se dotazníků pro zprávy 

členských států o realizaci některých směrnic z odpadového hospodářství (v rámci 

realizace směrnice Rady 91/692/EEC) 

• Commission Decision 94/774/EC of24 November 1994 concerning the standard 

consignment note referred to in Council Regulation (EEC) 259/93 on the supervision 

and control of shipments ofwastes within, into and out of theEuropean Community 
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• Rozhodnutí Komise 94/774/EC z 24. listopadu 1994 týkající standardního průvodního 

listu uvedeného v nařízení Rady (EEC) 259/93 

• Commission Decision 94/904/EC of22 December 1994 establishing a list ofhazardous 

waste pursuant to Article 1 (4) of Council Directive 91/689/EEC on hazardous waste 

• Rozhodnutí Komise 94/904/EC z 22. prosince 1994, kterým se zavádí seznam 

nebezpečných odpadů podle čl. 1(4) směrnice 91/689/EEC o nebezpečném odpadu 

• Commission Decision 96/302/EC of 17 April 1996 establishing a format in which 

information is to be provided pursuant to Article 8(3) of Council Directive 

91/689/EEC on hazardous waste 

• Rozhodnutí Komise 96/302/EC ze 17. dubna 1996 zavádějící formulář pro informace 

podávané v souladu s čl. 8(3) směrnice Rady 91/689/EEC o nebezpečných odpadech 

• Council Directive 96/59/EC of 16 September 1996 on the disposal of polychlorinated 

biphenyls and polychlorinated terphenyls 

• Směrnice Rady 96/59/EC ze 16. září 1996 o zneškodňování polychlorovaných 

bifenylů a polychlorovaných terfenylů (PCB/PCT) 

• Commission Decision 96/660/EC of 14 November 1996 adapting pursuant to Article 

42(3), Annex II to Council Regulation (EEC) 259/93 on the supervision and control 

of shipments ofwastes within, into and out ofthe European Community  

• Rozhodnutí Komise 96/660/EC ze 14. listopadu 1996 upravující v souladu s čl. 42(3) 

nařízení Rady (EEC) 259/93 přílohu II tohoto nařízení 

• Commission Decision 97/129/EC of28 January 1997 establishing the identification 

system for packaging materials pursuant to European Parliament and Council 

Directive 94/62/EC on packaging and packaging waste  

• Rozhodnutí Komise 97/129/EC z 28. ledna 1997 zavádějící systém identifikace 

obalových materiálů v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 94/62/EC 

o obalech a odpadech z obalů 

• Commission Decision 97/138/EC of 3 February 1997 establishing theformats relating 

to the database systém pursuant to European Parliament and Council Directive 

94/62/EC on packaging and packaging waste 

• Rozhodnutí Komise 97/138/EC z 3. února 1997 zavádějící formuláře pro databázový 

systém v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 94/62/EC o obalech 

a odpadech z obalů 

• Commission Decision 97/283/EC of 21 April 1997 on harmonized measurement 

methods to determine the mass con-centration ofdioxins andfurans in atmospheric 

emissions in accordance withArticle 7 (2) ofDirective 94/67/EC on the incineration 

ofhazardous waste 
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• Rozhodnutí Komise 97/283/EC ze dne 21. dubna 1997 o harmonizaci metod měření 

při určování hmotnostních koncentrací dioxinů a furanů v emisích do ovzduší 

v souladu s čl. 7 (2) směrnice 94/67/EC o spalování nebezpečných odpadů 

• Commission Decision 97/622/EC of 27 May 1997 concerning questionnaires 

for Member States reports on the imple-mentation of certain Directives in the waste 

sector (implementation of Council Directive 91/692/EEC)  

• Rozhodnutí Komise 97/622/EC z 27. května 1997 týkající se dotazníků pro zprávy 

členských států o realizaci určitých směrnic v sektoru odpadů (realizace směrnice 

91/692/EEC) 

• Council Decision 97/640/EC of22 September 1997 on the approval, on behalf of the 

Community, ofthe amendment to the Convention on the control of transboundary 

movements ofhazardous wastes and their disposal (Basle Convention) as laid down in 

Decision III/1 ofthe Conference ofthe Partie s 

• Rozhodnutí Rady 97/640/EC z 22. září 1997 o souhlasu ze strany Společenství 

s novelizací Úmluvy o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice a jejich 

zneškodňování (Basilejská úmluva) jak bylo ustanoveno Rozhodnutím III/1 

na konferenci smluvních stran této Úmluvy 

• Commission Directive 98/101/EC of22 December 1998 adapting to technical progress 

Council Directive 91/157/EEC on batteries and accumulators containing certain 

dangerous substances 

• Směrnice Komise 98/101/EC z 22. prosince 1998 zavádějící technický pokrok 

do Směrnice Rady 91/157/EEC o bateriích a akumulátorech obsahujících nebezpečné 

látky 

• Commission Decision 98/184/EC of 25 February 1998 concerning a questionnaire 

for Member States reports on the implementation of Council Directive 94/67/EC 

on the incineration of hazardous waste (implementation of Council Directive 

91/692/EEC) 

• Rozhodnutí Komise 98/184/EC z 25. února 1998 týkající se dotazníku pro zprávy 

členských států o realizaci směrnice Rady 94/67/EC o spalování nebezpečného 

odpadu (realizace směrnice 91/692/EEC) 

• Commission Decision 98/368/EC of18 May 1998 adapting, pursuant to Article 42(3) 

Annexes II and III to Council Regula-tion (EEC) No 259/93 on the supervision 

and control ofshipments of waste within, into and out ofthe European Community  

• Rozhodnutí Komise 98/368/EC z 18. května 1998 upravující v souladu s čl. 42(3) 

přílohy II a III nařízení Rady (EEC) 259/93 o dozoru a kontrole transportů odpadu 

v rámci, do a ze Společenství 
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• Commission Regulation (EC) 2408/98 of6 November 1998 amending Annex 

V to Council Regulation (EEC) No 259/93 on the supervision and control ofshipments 

of waste within, into and out ofthe European Community  

• Nařízení Komise (EC) 2408/98 ze 6. listopadu 1998 novelizující přílohu V nařízení 

Rady (EEC) 259/93 o dozoru a kontrole transportů odpadu v rámci, 

do a ze Společenství 

• Council Directive 99/31/EC of 26 April 1999 on the landfill of waste  

• Směrnice Rady 99/31/ES z 26. dubna 1999 o skládkování odpadů 

• Directive 2000/53/EC ofthe European parliament and the Council of 18 September 

2000 on end-oflife vehicles  

• Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/EC z 18. září 2000 o vozidlech 

s ukončenou životností 

• Directive 2002/96/EC ofthe European Parliament and ofthe Council on Waste 

Electrical and Electronic Equipment (WEEE)  

• Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/96 z 27. ledna 2003 o odpadech 

z elektrických a elektronických zařízení 

• Regulation (EC) No 2150/2002 ofthe European parliament and ofthe Council of 25 

November 2002 on waste statistics  

• Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2150/2002 z 25. listopadu 2002 o statistice 

odpadů 

• Council Decision 2003/33/EC of 19 December 2002 establishing criteria a procedures 

for the acceptance of waste at landfills pursuant to Article 16 of Annex II to Directive 

99/31/EC 

• Rozhodnutí Rady 2003/33/EC z 19. prosince 2002 stanovující kritéria a postupy 

ukládání odpadů na skládky 

• Directive 2002/95/EC ofthe European parliament and ofthe Council of27 January 

2003 on the restriction ofthe use of certain hazardous substances in electrical 

and electronic equipment 

• Směrnice 2002/95/EC Evropského parlamentu a Rady z 27. ledna 2003 o omezení 

používání určitých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních. 

ZÁVĚR 

Legislativa upravující odpadové hospodářství v rámci EU je poměrně rozsáhlá, což 

vyplývá z předloženého přehledu jednotlivých právních norem. Je zřejmé, že ve vztahu 

k logistickým činnostem jsou kladeny výrazně specifické požadavky na zajištění logistických 

úkonů a operací, které vyplývají ze specifik nakládání s odpady. Z hlediska logistických 

procesů je tedy nezbytné, aby byly veškeré zainteresované subjekty obeznámeny s příslušným 

ustanovením jednotlivých dokumentů, ať již v originálním znění, či ve smyslu acquis ve 
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smyslu právních dokumentů jednotlivých členských zemí. Přestože se jedná o poměrně 

rozsáhlou oblast, je dodržení kladených požadavků nezbytnou podmínkou podnikání v oblasti 

nakládání s odpady, a to včetně spjatých logistických aktivit.  

Poznámka: Tento příspěvek je publikován jako výstup z výzkumu CG932-066-520 

„Modelování logistiky odpadů v městských aglomeracích“.  
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Anotácia 

Príspevok je úvahou nad prístupom zamestnancov firmy zúčastňujúcich sa 

v logistickom reťazci vo vzťahu k zákazníkom a zároveň prispieva k naznačeniu niektorých 

nebezpečenstiev, ktoré môžu sťažiť komunikáciu so zákazníkom. 

Kľúčové slová: Logistické kompetencie, sledovanie zásielok, včasnosť dodávok, 

zodpovednosť voči zákazníkovi. 

1 ÚVOD  

Koeficientom označeným ako LPI (The Logistic Performens Index), ktorý po prvý 

krát použila Svetová banka vo svojej štúdií, meria sa logistická výkonnosť reťazcov. Analytici 

sa zaoberajú metodikami, ako hodnotiť splnenie poskytovanej služby, jej vyhodnotenie 

poprípade hľadajú riešenia, ktoré vedú k lepšej organizácií postupov v procese logistickej 

prepravy. Medzi parametre určujúce tento koeficient hodnotenia boli zaradené okrem iných aj 

parametre, ktoré označujeme ako logistické kompetencie, sledovanie zásielok a včasnosť 

dodávok [1]. 

Každý z týchto parametrov má spoločného menovateľa, ktorým je priamo ovplyvnený 

výsledok procesu a tým je komunikácia so zákazníkom. Jednou z najdôležitejších úloh pri 

začatí spolupráce so zákazníkom je komunikácia ešte pred začiatkom výkonu akejkoľvek 

činnosti resp. vzájomnej spolupráce [4].  

2 POZNANIE POŽIADAVIEK ZÁKAZNÍKA A STANOVENIE 

ZÁKLADNÝCH PRAVIDIEL PRI REALIZÁCII ZÁKAZKY 

Jedná sa o fázu procesu, kedy sme už zákazníka oslovili a začíname tvoriť konkrétnu 

ponuku podľa jeho predstáv. Musíme ho presvedčiť o našich kvalitách, resp. kompetenciách, 

komunikovať s ním na tej najvyššej možnej odbornej úrovni s poskytovaním príslušných 

garancií, ktoré zákazník očakáva. Ešte stále existuje veľké množstvo zákazníkov, ktorí sa 
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v problematike logistiky – myslené komplexne ponúkanej služby, orientuje len málo alebo 

vôbec, poprípade poznajú súvislosti len v obmedzenej miere (napr. zákazníkovi sú jasné 

hlavne jeho priority, ktorým sa však nie vždy môžu prispôsobiť ostatné zložky celého 

logistického reťazca, ktorý musí byť modelovaný tak, aby zákazník v konečnom dôsledku 

dostal to čo požaduje). Vtedy je nevyhnutné zákazníka citlivo usmerniť a vysvetliť mu klady 

a zápory jeho rozhodnutí [3]. 

Korekcia jeho požiadaviek na akceptovateľnú a kompromisnú mieru a zasvätenie 

zákazníka do problematiky zvládnutia riadenia procesu logistického reťazca, jeho možného 

ohrozenia v miere nevyhnutne potrebnej, je dobrým predpokladom budúceho riešenia 

prípadných problémov (tie vznikajú často ale mnohé sa dajú samozrejme riešiť bez 

spoluúčasti priamo zákazníka).   

V prípade, že je zákazník zaťažovaný nadmierou informáciami, ktorými môže byť 

ohrozené splnenie jeho požiadaviek, môže nadobudnúť dojem, že celú vec vlastne 

zorganizoval a riadi si sám a dodávateľa – poskytovateľa logistickej služby vlastne 

nepotrebuje. Preto informácie zákazníkovi  je potrebné poskytovať, ale v rozumnej miere. 

Čím jasnejšie a konkrétnejšie pravidlá sa nastavia na začiatku spolupráce, tým sa bude so 

zákazníkom komunikovať ľahšie počas celého priebehu prepravy. Keďže sa jedná o službu 

zákazníkovi, zodpovedá tomu aj obvyklá marža. Tu si musíme uvedomiť, že prípadné 

zvýšené náklady ktoré môžu vzniknúť napr. našou chybou v rozhodovaní či riadení reťazca 

z nej nepokryjeme.  

3 NETRADIČNÉ RIEŠENIA PONÚKANÉ PRI PREPRAVÁCH  

Takýmto príkladom môže byť napríklad záujem o problémy zákazníka aj v jeho 

obchodných aktivitách s preniknutím na konkurenčný trh. Vzhľadom na kontakty a skúsenosti 

môže poskytovateľ služby ponúknuť rôzne služby napr. v zahraničí, ktoré konkurencia 

ponúknuť nevie. Dobrým príkladom môže byť napr. ozbrojená ochrana – využívaná do 

rizikových oblastí, vyškolení pracovníci na rôzne  - špecifické druhy prekládky tovaru, colné 

a komisionálne zabezpečenie prepravy tovaru, skladovanie a pod [2].  

V ďalšom spomenieme škálu možných aktivít, pri ktorých môže byť takáto asistencia 

vhodná a užitočná: 

• prekládka nadrozmerných nákladov špeciálnym prekladacím zariadením, 

• transport techniky a stavebného materiálu do rizikových oblastí, 

• prekládka mäsa vyžadujúca veterinárne služby, 

• prekládka liekov, školenie na manipuláciu s nebezpečným tovarom, 

• prekládka potravín, 

• manipulácia s nebezpečným tovarom, 

• manipulácia s citlivým tovarom na manipuláciu, 
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• unitizácia tovaru na ceste, atď. 

To sú aktivity, o ktorých zákazník väčšinou ani netuší, že sa dajú zrealizovať aj po 

ceste k zákazníkovi a v prípade potreby uľahčia a zjednodušia logistický proces, ktorý môže 

priniesť zákazníkovi benefity nie len finančného ale aj časového charakteru. 

4 SKÚSENOSTI PONÚKANÉ AKO NOVÉ RIEŠENIA UŽ 

PREBIEHAJÚCICH PREPRÁV 

Pri poznaní potrieb zákazníka môžeme navrhnúť ďalšie vylepšenia riešení, ktoré 

zákazníkovi prinesú výhody. 

Pri prepravách na veľké vzdialenosti alebo časovo veľmi náročné prepravy sú situácie, 

kedy sa často stáva, že sa zmenia podmienky, pre ktoré sa zmenia aj procesy prepravy či jeho 

benefit, napr. výhodnejšia je kúpa tovaru na burze v mieste určenia a nie dopravovať tovar na 

veľké vzdialenosti, zmena podmienok u odberateľa (zmena miesta a spôsob vykládky), zmena 

platobných podmienok (platba pri dodaji tovaru do firmy), zmena pasívneho prvku pri nákupe 

(miesto paletovaného tovaru – voľne ložený), potreba zákazníka znížiť vlastné náklady 

z dôvodu udržania si trhového potenciálu a pod. 

Pokiaľ o zmenách je poskytovateľ logistickej služby včas informovaný, je možné 

primerane vhodne reagovať na situáciu, čím sa dá predísť prípadnej strate zákazníka z dôvodu 

nesplnenia jeho požiadaviek [4]. 

Systém sledovania zásielky priamo ovplyvňuje včasný dodaj tovaru zákazníkovi. 

Počas prepráv prichádza k nepredvídateľným situáciám na ktoré treba reagovať. Prvým 

predpokladom je, že je vybudovaný prepracovaný systém sledovania zásielky. V ktorúkoľvek 

dennú či nočnú dobu musia existovať spôsoby ako sa dozvedieť o prípadných problémoch so 

zásielkou, ktoré môžu predražiť zákazníkovi resp. poskytovateľovi služby cenu prepravy (zlé 

vyplnenie sprievodných dokladov, neúplné sprievodné doklady, prepravné prekážky, 

poškodený dopravný prostriedok pri preprave spôsobuje znehodnotenie tovaru pri preprave, 

zmena tarify počas prepravy (hlavne krajiny bývalého Sovietskeho zväzu). Len dobrá 

informovanosť je predpokladom, ktorý pomôže pri včasnom zásahu do riešenia vznikajúceho 

problému. 

Na základe vlastných skúsenosti ja javia požiadavky zákazníkov na včasnosť dodávok 

hlavne v čase, keď zákazník hľadá spôsob ako znížiť náklady napríklad na zásoby či 

skladovanie. Preprava v režime „Just in time„ sa vtedy javí ako optimálnym riešením, pričom 

musíme si uvedomovať, že nie všetky prepravy je možné realizovať týmto prepravným 

spôsobom [3]. 
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5 ZÁVER 

V každom prípade je veľmi dobré, ak prebieha komunikácia medzi poskytovateľom 

logistickej služby a zákazníkom a zároveň si uvedomovať na druhej strane aj zodpovednosť 

voči nemu za splnenie jeho požiadavky. Komunikácia je dôležitým krokom k úspechu. Žiadna 

preprava sa nevykonáva vždy presne rovnako aj keď sa jedná o ten istý tovar, každá preprava 

má svoje špecifiká na ktoré treba byť pripravený a primerane riešiť vzniknuté situácie. 

Príspevok je spracovaný s podporou projektu Centrum excelentnosti pre systémy 

a služby inteligentnej dopravy, ITMS kód projektu 26220120028, Žilinská univerzita v Žiline 
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Abstrakt 

Neoddeliteľnou súčasťou manažérskych aplikácií sa s postupným vývojom 

podnikových informačných systémov stále viac stáva špecializované programové vybavenie 

pre oblasť riadenia dodávateľských reťazcov (SC – Supply Chain), ktoré niekedy býva taktiež 

označované ako riadenie vzťahov s dodávateľmi (SCM – Supply Chain Management). 

Abstract 

An integral part of management applications, with the gradual development of ERP 

systems is becoming increasingly specialized software for the management of supply chains 

(SC - Supply Chain), which is sometimes also referred to as managing relationships with 

suppliers (SCM - Supply Chain Management). 

 

SC (Supply Chain) – predstavuje sieť podnikov, ktoré sa zúčastňujú komplexu 

procesov a aktivít, pričom ich cieľom je vytvorenie hodnoty tovaru a služieb, ktoré sú 

poskytované zákazníkom so zámerom uspokojenia ich potrieb. SC je potom tvorený 

niekoľkými podnikmi a zabezpečuje toky materiálu, financií a informácií. Dodávateľský 

reťazec zahŕňa nielen distribútovor a dodávateľov, ale taktiež dopravcov, veľkoobchody 

a skladové priestory, maloobchody a taktiež samotných zákazníkov. K dôležitým činnostiam 

vykonávaných v procesoch dodávateľského reťazca patrí výskum a vývoj, marketingový 

prieskum trhu, plánovanie výroby, nákup, controlling a riadenie zákazníckeho servisu.  

Dodávateľský reťazec je charakteristický obojstranným prúdením hmotných, 

finančných a informačných tokov medzi jednotlivými jeho úrovňami, pričom zákazník 

predstavuje jeho integrálnu súčasť. Hmotné toky predstavujú distribúciu nových produktov 

smerom od dodávateľov k zákazníkom, opačným smerom prúdia produkty kvôli servisu, 

recyklácii alebo likvidácii. Finančné toky obsahujú rôzne typy platieb, úverov, vlastníckych 

vzťahov a pod. V informačných tokoch sa primárne prenáša informácia o realizácii 

objednávok a dodávok. 
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Novinkou v tejto oblasti sú systémy, ktoré posúvajú SCM systémy na kvalitatívne 

vyššiu úroveň. Pri SCM systémoch sa brali do úvahy potreby podniku, ktorému dodávatelia 

dodávali výrobné vstupy. Ale rozvíjanie dlhodobej a úspešnej spolupráce s dodávateľmi je 

podmienené rešpektovaním tradičných hodnôt. 

Ako ale dlhodobo úspešne rozvíjať vzťahy s dodávateľmi, keď je potrebné znižovať 

náklady, a teda vytvárať tlak na optimalizáciu dodávok? Riešením sú systémy, ktoré v sebe 

integrujú funkcionalitu strategického nákupu a ktoré sa nazývajú SRM (Supplier Relationship 

Management). 

SRM je špecializovaná softvérová aplikácia určená na riadenie dodávateľských 

vzťahov. Kým predmetom záujmu CRM systémov sú zákazníci, o SRM aplikáciách sa dá 

povedať, že je to „otočené“ CRM o 180°, teda smerom k dodávateľom. Predmetom záujmu 

SRM systémov sú teda dodávatelia. Tento systém je zvlášť dôležitý pre podniky, ktoré majú 

veľký počet dodávateľov, to platí aj pre logistické centrá.. Síce aj ERP systémy majú moduly 

ako „dodávatelia“, ale v nich sa uskutočňuje v podstate iba ich evidencia, zaznamenáva sa 

obchodné meno podniku, IČO, DIČO, kontakty a adresa.  

V celom ERP systéme je množstvo informácií o dodávateľoch, ale sú „roztratené“ na 

viacerých miestach. Takže len veľmi ťažko je možné dostať odpovede na nasledujúce otázky: 

• Čo nakupujeme od jednotlivých dodávateľov?  

• Aké množstvo a za aké ceny?  

• Poznáme bližšie podnik, od ktorého nakupujeme?  

• Sú naši súčasní dodávatelia nezávislé subjekty, alebo sú majetkovo previazaní? 

• Ako sú kapitálovo silní naši dodávatelia?  

• Aké prípadné riziká pre nás predstavuje ten-ktorý dodávateľ?  

• Máme spoločných dodávateľov s našimi konkurenčnými podnikmi?  

• Ako sa časom mení naša nákupná prax? 

Aby bolo možné získať odpovede na tieto otázky z väčšiny ERP systémov, bolo by 

nutné extrahovať informácie jednotlivo z rôznych modulov, prípadne ich získavať z iných 

zdrojov. Aj napriek tomu, že tieto informácie sú pre podnik veľmi dôležité, len málo 

podnikov používa systémy, ktoré im môžu poskytnúť okamžité, detailné a uspokojivé 

odpovede na tieto otázky. V mnohých podnikoch predstavuje nákupný proces činnosť 

zamestnávajúcu veľký počet ľudí v rôznych divíziách a oddeleniach, ktorí nakupujú materiál, 

tovar a služby od veľkého počtu dodávateľov. Zriedkavo sa však nákupné úlohy jedného 

oddelenia koordinujú s nákupnými úlohami ostatných oddelení. Mnohí nákupcovia sú tiež 

odkázaní sami na seba vo vyhľadávaní nových a udržaní existujúcich dodávateľov. Je to často 

preto, že podnik neposkytuje svojim nákupcom o dodávateľoch komplexné informácie, ktoré 

by im pomohli v rozhodovaní, ktorých dodávateľov použiť v akých obchodných situáciách. 

Bez „celkového komplexného pohľadu“ je ťažké určiť efektívne nákupné stratégie.  
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V praxi nie je zvláštnosťou, že nákupcovia sú zaneprázdnení veľkým množstvom 

objednávok s malým objemom od rôznych dodávateľov. Ak nie je známy celkový objem 

objednávok od určitého dodávateľa, podnik môže prehliadnuť možnosť získania významných 

zliav. Ale ako má nákupca dosiahnuť potrebný prehľad, keď informácie ležia ukryté v podobe 

„surových“ údajov v rôznorodých informačných systémoch? Údaje nie sú organizované vo 

forme, ktorá umožňuje sumarizáciu, ale sú usporiadané skôr pre potreby logistiky alebo 

skladového hospodárstva. Až 60 a viac percent svojich výnosov používajú podniky na nákup 

materiálu, tovaru a služieb.  

S rozvojom outsourcingu hlavne v oblasti služieb bude tento pomer ešte vzrastať, 

bude sa zvyšovať počet dodávateľov a objem dodávok. Redukcia týchto nákladov výrazne 

ovplyvňuje výsledok hospodárenia. A práve toto je hlavná myšlienka a cieľ systémov na 

riadenie dodávateľských vzťahov.  

Hodnotenie dodávateľskej a obstarávacej stratégie – SRM zlepšuje prehľad 

o výdavkoch v rôznych oblastiach podnikania, a tak umožňuje racionalizovať štruktúru 

dodávateľov podniku. Znižuje dodávateľské riziko a znižuje potrebu poistných zásob vďaka 

spoľahlivým procesom kvalifikácie dodávateľov. Lepší výber dodávateľov skracuje dobu 

obstarávacieho cyklu vďaka spolupráci cez elektronické nástroje, ktoré spájajú možnosti 

dodávateľov s potrebami obstarávania. Nástroj pre vyjednávanie a centrálne riadenie zmlúv 

odľahčuje jednotlivé oddelenia od spravovania svojich vlastných zmlúv, a tak zvyšuje 

efektívnosť. 

Zapojenie dodávateľskej základne spoločnosti. Dodávateľská samoobsluha umožňuje 

zapojenie dodávateľov všetkých veľkostí – umožní im spracovať objednávky, vytvárať 

faktúry a obnovovať špecifikácie. Riadenie obsahu pomáha vytvárať, synchronizovať 

a udržiavať obsah naprieč internými aj externými dodávateľmi a zvyšovať konzistentnosť 

distribuovaného obsahu. 

Zapojenie do dodávateľských vzťahov spoločnosti  

Operatívne nákupy umožňujú spoločnosti zvyšovať účinnosť nákupov použitím 

schválených zoznamov dodávateľov. 

Samoobslužné obstarávanie zabezpečuje zhodu a znižuje procesné náklady 

decentralizáciou obstarávania pri zachovaní ústrednej kontroly. To umožňuje odborníkom na 

obstarávanie zamerať sa na riadenie vzťahov namiesto riadenia transakcií. 

Plánované obstarávanie sa integruje s ktorýmkoľvek systémom riadenia 

dodávateľského reťazca, prepája možnosti kolaboratívneho plánovania s obstarávaním 

a nákupmi s cieľom automatizovať priraďovanie zmlúv a tvorbu nákupných príkazov pre 

materiály používané v ústredných podnikových procesoch. 
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Monitorovanie vzťahov riadi celkové náklady vďaka úzkemu monitorovaniu 

a benchmarkingu vzťahov s dodávateľmi a operatívnej výkonnosti.  

SRM znižuje úroveň vyrovnávacích zásob, pretože akákoľvek zmena 

v kolaboratívnom plánovaní alebo riadení zásob sa môže automaticky preniesť do systému 

plánovaného obstarávania. 

SRM sa integruje so systémami na návrh a riadenie životného cyklu produktov, aby 

uľahčilo proces výberu dodávateľov polotovarov. Tým sa urýchľuje cyklus vývoja produktov. 

Schopnosť prepojenia so systémami podnikových financií či riadenia podnikových 

zdrojov (ERP) umožňuje SRM synchronizovať funkcie v pozadí, akými sú schvaľovanie 

faktúr, tvorba nákupných príkazov a platby. 

Supplier Relationship Management (SRM) je proces pochopenia vzťahov 

s dodávateľmi. SRM dáva spoločnostiam kontrolu nad celým cyklom riadenia vzťahov 

s dodávateľmi. Spoločnosti získajú prehľad a kontrolu, aby vyhodnocovali svoje stratégie 

a vzťahy a efektívne spolupracovali s dodávateľmi. Výsledkom je maximalizácia návratnosti 

vzťahov so všetkými dodávateľmi vo všetkých kategóriách. Inými slovami, SRM ukáže, kde 

sa spoločnosť nachádza a kam smerujete z hľadiska svojej nákupnej praxe. Na základe tohto 

poznania môže budovať také dodávateľsko-nákupné stratégie, ktoré jej pomôžu zredukovať 

náklady, zlepšiť vzťahy s dodávateľmi a dosiahnuť výhodnejšie obchodné podmienky. Musí 

mať však kvalitné a včasné informácie.  

Na efektívne riadenie vzťahov s dodávateľmi sú dôležité tri hlavné zdroje informácií: 

• Interné informácie – mnoho dôležitých údajov o dodávateľovi možno získať 

z vnútorných zdrojov spoločnosti (hlavne z ERP systému): koľko platíme 

dodávateľovi ročne, aké množstvá nakupujeme,  ako často je tovar dodaný včas alebo 

s omeškaním, aké množstvá vrátime pre nekvalitu.  

• Externé informácie – externé zdroje nám poskytnú ďalšie informácie, ktoré môžeme 

využiť na zlepšenie nášho riadenia dodávateľských vzťahov: porovnaním ročného 

výnosu dodávateľa so sumou, ktorú mu za rok zaplatíme, si ľahko vypočítame 

percento, ktorým prispievame k jeho biznisu. Z externých zdrojov sa môžeme 

dozvedieť o jeho záväzkoch a raste, na základe čoho zistíme, aké riziko pre nás 

spolupráca s ním predstavuje. 

• Klasifikácia dodávateľov – porovnaním podobných dodávateľov získame informáciu 

o tom, ktorý z nich má najlepšie ceny, je najspoľahlivejší alebo poskytuje najlepšiu 

kvalitu. Na takéto porovnania existujú štandardy podľa typov produktov alebo služieb.  

Nové nákupné stratégie môžu byť definované pomocou analytických aplikácií, ktoré 

pretransformujú uvedené informácie do poznania širších súvislostí. Príkladom takejto 

stratégie môže byť konsolidácia dodávateľov, ak ich je pre daný produkt príliš veľa, alebo ich 
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diverzifikácia, ak ich je naopak nedostatok, čo v prípade nákupu produktov, ktoré sú pre chod 

podniku kritické, môže znamenať značné riziko. 

Často preferované nakupovanie za najnižšiu cenu môže byť považované za vhodné len 

krátkodobo. Pri skutočne strategickom nákupe sú dôležité iné kritériá ako cena – dostupnosť, 

spoľahlivosť, využitie, opakovateľnosť a kvalita, pretože tieto vlastnosti podporujú dlhodobé 

ciele spoločnosti. SRM, čerpajúce zo širokého spektra informácií, umožňuje identifikovať 

tých dodávateľov, ktorých vlastnosti sú v súlade s podnikovými cieľmi, a preto sú hodní 

dlhodobého vzťahu. V mnohých spoločnostiach sa nákupné praktiky pohybujú na hraniciach 

extrémov:  

• na jednej strane zotrvávajú u dodávateľov, s ktorými nie sú celkom spokojní, len 

preto, že je zložité nájsť, kvalifikovať a vytvoriť vzťah s novými dodávateľmi; 

• na strane druhej nakupujú jednorazovo od neznámych dodávateľov a ignorujú riziko 

nakupovania za nízke ceny.  

Obidva tieto extrémy vyplývajú z nedostatku informovanosti. SRM tento nedostatok 

odstráni tým, že poskytne informácie potrebné na zhodnotenie dodávateľa z hľadiska jeho 

perspektívnosti pre podnik a rizika vyplývajúceho z krátkodobého vzťahu.  

Efektivita SRM závisí od kompletnosti zozbieraných údajov o dodávateľoch. Obvykle 

sú roztrúsené v transakčných systémoch zabezpečujúcich fakturáciu, platby, objednávky, 

dodávky atď. Všetko sú to zdroje dôležitých nákupných informácií, ktoré však treba 

extrahovať z jednotlivých systémov a integrovať ich v centrálnej databáze. Znamená to, že 

údaje pre potreby SRM musia byť integrované v údajovom sklade. Nákupný údajový sklad 

poskytuje historický obraz o správaní nákupcu a dodávateľa, ktoré špecialista na nákup 

dokáže analyzovať a objaviť dôležité trendy, napríklad meniacu sa veľkosť dodávateľskej 

základne, históriu nákladov na nákup, rastúcu alebo zmenšujúcu sa závislosť od toho-ktorého 

dodávateľa a pod. Týmto spôsobom údajový sklad, fungujúci pod SRM, umožňuje 

spoločnosti, aby si uchovala zdroje vedomostí a cenných skúseností, ktoré môžu byť využité 

na zníženie nákladov a zlepšenie konkurenčnej výhody. Podnik nech pouvažuje nad 

nasledujúcimi otázkami:  

• „Kto sú podnikoví desiati najväčší dodávatelia podľa výšky našich záväzkov 

a obstarávacích nákladov?  

• Aký je náklad na dodávateľa, keď sa vezmú do úvahy náklady na služby zákazníkom 

a náklady na vrátený nekvalitný tovar?“ 
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Obrázok 1.  Efekty implementácie SRM v logistickom centre 

Odpovede nemôžu byť presné, ak údaje nie sú konsolidované z každého informačného 

kanála spoločnosti. Pravdivá odpoveď na otázku „Ktoré sú naše najčastejšie nakupované 

komodity?“ môže byť poskytnutá, len ak sú údaje organizované podľa štandardizovaných 

kódov pre jednotlivé komodity. Otázka typu „Aký je pomer závislosti od jednotlivých 

dodávateľov?“ nemôže byť zodpovedaná bez výpočtu využívajúceho externé finančné údaje o 

dodávateľoch. 

Ďalekosiahle analytické otázky tohto druhu sú zodpovedané omnoho presnejšie 

pomocou SRM systému podporovaného údajovým skladom, ktorý konsoliduje podnikové 

údaje, údaje z externých zdrojov a organizuje informácie o nákupe podľa zavedených 

štandardov. 

Prínosy systému SRM pre podniky je možné zhrnúť do nasledujúcich bodov 

[www.sap.com]: 

• Skvalitnenie stratégie výberu dodávateľov – pomocou dlhodobých analýz správania sa 

dodávateľov vyberieme len perspektívnych, kapitálovo silných dodávateľov. 

• Skrátenie procesných cyklov výberových konaní – pomocou elektronickej podpory 

výberových konaní môžeme podstatne znížiť trvanie výberového konania. 

• Centralizáciou nákupu sa znížia procesné náklady – obmedzia sa nekoordinované 

aktivity v oblasti nákupu. Zjednodušuje a zefektívňuje rutinné činnosti v oblasti 

nákupu. 
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• Spravidla sa dosahujú nižšie jednotkové ceny nakupovaných tovarov a služieb. Toto 

možno dosiahnuť, pretože sa sumarizujú nákupy za viac obchodných jednotiek toho 

istého podniku. 

• Znižujú sa náklady na skladovanie – tým, že sa zjednoduší a zrýchli proces nákupu, 

spoločnosť si môže dovoliť držať menšie zásoby v skladoch. 

• Získa sa prehľad o materiáloch vo všetkých obchodných jednotkách spoločnosti - 

materiál možno operatívne presúvať medzi jednotlivými závodmi. 

Supplier Relationship Management (SRM) je proces pochopenia vzťahov 

s dodávateľmi, ktorý dáva logistickým centrám kontrolu nad celým cyklom riadenia vzťahov 

s dodávateľmi. 
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Abstrakt 

Článek se zabývá problematikou odpadů v ČR. V první části je uvedena legislativa, 

která upravuje odpadové hospodářství. V další části příspěvku je řešen vývoj produkce 

odpadů od roku 2002 do 2008. V poslední části je podrobněji rozpracován přehled produkce 

odpadů v ČR v roce 2007 a 2008. 

ÚVOD 

Odpady představují nejčastější a nejsledovanější „vedlejší produkt“ lidské společnosti. 

Hlavně komunální odpady a kaly z čistíren odpadních vod jsou produktem prakticky všech 

obyvatel. Samozřejmě existují i jiné druhy odpadů jako např.  průmyslové, stavební, 

biologicky rozložitelné, nebezpečné a řady dalších. Vzhledem ke svým specifickým 

vlastnostem a různému riziku ohrožení našeho životního prostředí vyžaduje každý druh 

odpadů specifické nakládání. Základní pravidla pro nakládání s odpady jsou stanoveny 

zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, který klade důraz na předcházení vzniku odpadů, 

stanoví hierarchii nakládání s nimi a prosazuje základní principy ochrany životního prostředí 

a zdraví obyvatel při nakládání s odpady. 

LEGISLATIVA  

Problematiku odpadového hospodářství upravují po legislativní stránce různá nařízení 

vlády České republiky (dále jen ČR), vyhlášky Ministerstva životního prostředí (dále jen 

MŽP) ČR a v neposlední řadě zákony ĆR. 

Zákony: 

• č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů 

• č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech) 
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Vyhlášky: 

• č. 41/2005 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb., 

o podrobnostech nakládání s odpady 

• č. 116/2002 Sb., Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o způsobu označování 

vratných zálohovaných obalů 

• vyhláška č. 124/2006 Sb., kterou se zrušuje vyhláška č. 95/2006 Sb., kterou se stanoví 

seznam odpadů, na které se vztahuje postup podle § 55 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb. 

• vyhláška č.168/2007 Sb., kterou se mění vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se 

stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro 

účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, 

dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění vyhlášky č. 503/2004 Sb. 

• 237/2002 Sb., Vyhláška MŽP o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru 

některých výrobků 

• 294/2005 Sb., Vyhláška o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání 

na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání 

s odpady 

• 341/2008 Sb., Vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými 

odpady a o změně vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na 

skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., 

o podrobnostech nakládání s odpady (vyhláška o podrobnostech nakládání 

s biologicky rozložitelnými odpady) 

• 351/2008 Sb.Sb., Vyhláška MŽP o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění 

pozdějších předpisů 

• 352/2005 Sb., Vyhláška o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními 

a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška 

o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady) 

• 352/2008 Sb., Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, vybraných 

autovraků, o způsobu vedení jejich evidence a evidence odpadů vznikajících 

v zařízeních ke sběru a zpracování autovraků a o informačním systému sledování toků 

vybraných autovraků (o podrobnostech nakládání s autovraky) 

• 353/2005 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 237/2002 Sb., o podrobnostech 

způsobu provedení zpětného odběru některých výrobků, ve znění vyhlášky 

č. 505/2004 Sb., a vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve 

znění pozdějších předpisů 

• 374/2008 Sb., Vyhláška o přepravě odpadů a o změně vyhlášky č. 381/2001 Sb., 

kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů 

a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu 

k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů 
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• 376/2001 Sb., Vyhláška MŽP prostředí a Ministerstva zdravotnictví (dále jen MZ) 

o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů 

• 381/2001 Sb,, Vyhláška MŽP, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam 

nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu 

odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog 

odpadů) 

• 382/2001 Sb., Vyhláška MŽP o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské 

půdě 

• 383/2001 Sb., Vyhláška MŽP o podrobnostech nakládání s odpady 

• 384/2001 Sb., Vyhláška MŽP o nakládání s polychlorovanými bifenyly, 

polychlorovanými terfenyly, monometyltetrachlorordifenylmetanem, 

monometyldichlordifenylmetanem, monometyldibromdifenylmetanem a veškerými 

směsmi obsahujícími kteroukoliv z těchto látek v koncentraci větší než 60 mg/kg 

• vyhláška č. 478/2008 Sb., kterou se mění vyhláška MŽP č. 383/2001 

Sb.,o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů 

• 502/2004 Sb., Vyhláška MŽP a MZ, kterou se mění vyhláška MŽP a MZ č. 376/2001 

Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů 

• 503/2004 Sb., Vyhláška MŽP, kterou se mění vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb., kterou 

se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států 

pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, 

dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) 

• 504/2004, Vyhláška MŽP, kterou se mění vyhláška MŽP č. 382/2001 Sb., 

o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě 

• 505/2004 Sb., Vyhláška MŽP, kterou se mění vyhláška MŽP č. 237/2002 Sb., 

o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých výrobků 

• 641/2004 Sb., Vyhláška MŽP o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů 

a ohlašování údajů z této evidence 

Nařízení: 

• 111/2002 Sb., Nařízení vlády, kterým se stanoví výše zálohy pro vybrané druhy 

vratných zálohovaných obalů 

• 184/2002 Sb., Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 31/1999 Sb., kterým 

se stanoví seznam výrobků a obalů, na něž se vztahuje povinnost zpětného odběru, 

a podrobnosti nakládání s obaly, obalovými materiály a odpady z použitých výrobků 

a obalů 

• 197/2003 Sb., Nařízení vlády o Plánu odpadového hospodářství ČR 
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VÝVOJ ODPADŮ V ČR 

Graf č. 1 znázorňuje vývoj produkce odpadů v ČR od roku 2002 do roku 2008. 

Z grafu je patrné, že objem podnikového a komunálního odpadu má od roku 2005 přibližně 

Graf 1 Vývoj produkce odpad ů 
Trend in waste generation
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stejnou hodnotu. Bohužel je zřejmý stoupající trend, týkající se množství komunálního 

odpadu vyjádřeného na obyvatele (kg/ob.). 

Následující tabulky č.1 a č.2  znázorňují přehled produkce odpadů v ČR v roce 2007 

a 2008. 

Tab. 1  Produkce odpadů v roce 2007 
v tom: 

v tis.t  Celkem 
Nebezpečné Ostatní 

Produkce odpadů celkem 25 109 1 311 23 798 

v tom:    

z podniků   21 651 1 299 20 352 

z toho:         

zemědělství a lesnictví 275 6 269 
dolování a těžby 327 30 297 
zpracovatelský průmysl 5 927 667 5 260 
energetika 1 825 34 1 791 
stavebnictví 9 066 96 8 970 
doprava 896 16 880 
odstraňování odpadních vod, 
pevného odpadu a čištění měst 1 237 377 860 

z obcí 3 458 12 3 446 

z toho       

komunální odpad 3 025 5 3 020 
Zdroj: ĆSÚ 

Tab. 2 Produkce odpadů v roce 2008 
v tom: 

v tis. t  Celkem 
Nebezpečné Ostatní 

Produkce odpadů celkem 25 869 1 518 24 351 

v tom:    
z podniků 

  22 244 1 505 20 739 

z toho:       

zemědělství a lesnictví 257 7 250 
dolování a těžba 167 29 138 
zpracovatelský průmysl 5 756 676 5 080 
energetika 1 920 28 1 892 
stavebnictví 9 747 142 9 605 
doprava 273 21 252 
odstraňování odpadních vod, 
pevného odpadu a čištění měst 1 446 463 983 

z obcí 3 625 13 3 612 

z toho       

komunální odpad 3 176 6 3 170 
Zdroj: ĆSÚ 
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V roce 2008 dosáhla celková produkce odpadů v ČR 25,9 mil. tun. Oproti roku 2007, 

kdy produkce dosáhla 25,1 mil. tun, se jedná o slabý nárůst. Rovněž produkce nebezpečného 

odpadu vzrostla, a to z původních 1 311 tis. tun v roce 2007 na 1 518 tis. tun v roce 2008. 

Meziročně se tak jedná o nárůst  o 15,8 %. Z porovnání dat za roky 2007 a 2008 je ovšem 

patrné, že podíl nebezpečného odpadu na celkové produkci se výrazně nezměnil (v roce 2007 

tvořil 5,2 %, v roce 2008 5,9 %). 

Činností podniků, jenž jsou hlavními původci odpadů v ČR, vzniklo celkem 22,2 mil. 

tun odpadu (v roce 2007 21,7 mil. tun). Podniky vyprodukovaly v roce 2008 1,5 mil. tun 

nebezpečných odpadů, což je téměř veškerá produkce nebezpečných odpadů v daném roce. 

Největší nárůst produkce podnikových odpadů, o 16,9 %, byl zaznamenán v odvětví 

odstraňování odpadních vod a pevného odpadu, čištění města. Dále pak ve stavebnictví 

o 7,5 % a v energetice o 5,2 %. 

Naopak nejvýraznější pokles byl zjištěn v odvětví dolování a těžba. V absolutním 

vyjádření je hodnota produkce odpadů v tomto odvětví celkově velmi nízká, protože odpady 

vznikající přímo při dolování a těžbě nepodléhají zákonu o odpadech a tudíž nespadají do 

statistického zjišťování. Odpady v zjišťování ČSÚ pocházejí z další činnosti podniků, které 

mají jako hlavní činnost dolování a těžbu. V tomto případě pokles oproti předchozímu roku 

způsobila certifikace popílků na výrobky, jež umožnila jejich vyjmutí z kategorie odpadu. 

Další pokles byl zaznamenán v dopravě, ve zpracovatelském průmyslu 

a zemědělství a lesnictví. 

Dlouhodobě se ukazuje, že rozhodující podíl produkce odpadů v ČR vzniká jen u malé 

skupiny podniků. V roce 2008 bylo zjištěno, že 75,7 % z celkové produkce v ČR připadá na 

310 podniků. Jedná se o podniky s objemem produkce nad 10 000 tun za rok. 

Obce v roce 2008 vykázaly 3,6 mil. tun odpadů (nárůst o 4,8 % oproti roku 2007), 

z toho produkce komunálního odpadu byla 3,2 mil. tun (tj. 305 kg na obyvatele v roce 2008, 

293 kg na obyvatele v roce 2007). Kromě komunálního odpadu vykazují obce i další odpad 

vzniklý na jejich území, zejména stavební odpady, odpady z čištění odpadních vod a další 

odpady zařazené mimo komunální odpad.  

Největší podíl komunálního odpadu, 71,9 %, tvořil běžný svoz (odpad z popelnic, 

z kontejnerů nebo svozových pytlů), 14,3 % činil tříděný odpad (sklo, papír, plasty) a 11,4 % 

tvořil objemný odpad (koberce, nábytek). 

Z dlouhodobého hlediska se výše komunálního odpadu pohybuje okolo 3 mil. tun 

ročně a vykazuje vzrůstající trend. Příznivé změny nastávají ve způsobech sběru komunálního 

odpadu. V posledních letech obyvatelé stále více využívají možnosti tříděného sběru a svozu 

objemného odpadu. Zatímco v roce 2002 tvořil oddělený sběr 5,9 % produkce komunálního 

odpadu, v roce 2008 již bylo vytříděno 14,3 %, což v absolutním vyjádření znamená 44 kg 

vytříděného komunálního odpadu na obyvatele (16 kg/ob. v roce 2002). Vzhledem k roku 
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2002 vzrostlo množství vytříděného odpadu téměř třikrát, svoz objemného odpadu o necelou 

čtvrtinu. 

Poznámka: Tento příspěvek je publikován jako výstup z výzkumu CG 932-066-520 

„Modelování logistiky odpadů v městských aglomeracích“. 

LITERATURA 

[1] Ministerstvo životního prostředí ČR [online]. Dostupné na WWW: 

<http://www.mzp.cz/>. 

[2] Český statistický úřad. [online]. Dostupné na WWW: <http://www.czso.cz/>. 

[3] Zákony na webu . [online]. Dostupné na WWW: <http://www.sbcr.cz/>. 

 
RECENZENT 

Ing. Iveta Kubasáková, PhD. 

 



 

 64 

6 000 TUN ZBOŽÍ SKRZ PRAHU, KAŽDOU HODINU 

Ing. Michal Drábek 

ČVUT v Praze Fakulta dopravní, Ústav řízení dopravních procesů a logistiky 

 
 

Abstract 

6,000 tons of goods through Prague. Hourly. 

The paper deals with application of principles of (integrated) periodic timetable on 

freight train paths. In nodes, instead of connections, train paths are flexibly bound together 

by modifying of running times in neighbour sections. Theoretical application of this approach 

on Prague node and adjoining main lines in context of present passenger periodic timetable is 

presented, as well as calculation of theoretical goods flows that could be transported in such 

train paths each hour. In conclusion, proper place of connection of logistic centre to railway 

network in node area is discussed, with example of Prague railway node. 

TAKT PRO VLAKY OSOBNÍ DOPRAVY – A CO NÁKLADNÍ? 

V evropských zemích s polycentrickou strukturou osídlení, k nimž náleží i Česká 

republika, se v osobní železniční dopravě stále více prosazuje integrální taktový grafikon 

neboli integrovaný taktový jízdní řád (ITG/ITJŘ) jako atraktivní nabídka pro cestující.  

Tento koncept nutí i nákladní trasy do jisté pravidelnosti. Nabízí se tedy otázka, zda 

by taktový jízdní řád neměl význam i v nákladní dopravě. Teoretické rozbory např. 

z Německa [1] i praktické zkušenosti ze Švýcarska [2] ukazují, že v nákladní dopravě mají 

s výjimkou specifických případů [3] smysl spíše taktové trasy, které mohou, ale nemusí být 

využity nákladními vlaky, případně je pro jízdu vlaku využita pouze část dané trasy. 

Nevyužité trasy (nepřidělené při tvorbě GVD) je třeba chápat jako katalogové. 

Výhodou takovéhoto konceptu je jednak pravidelná a transparentní nabídka kapacity 

dopravní cesty pro nákladní dopravce, jednak vyšší využití kapacity dané trati (nižší 

heterogenita tras díky jejich pravidelnosti). Provoz pomalejších nákladních vlaků (např. 

manipulačních, služebních apod.), které by taktové trasy „nestíhaly“, se v tomto případě 

předpokládá v nočních hodinách namísto osobní dopravy. 

V uzlech pro nákladní dopravu významných je žádoucí taktové nákladní trasy 

napojovat tak, aby se podle potřeby mohl zajistit plynulý průjezd nákladního vlaku do více 

tras v navazujících úsecích (alternativní napojení). Na Obr. 1 je schematicky znázorněna 

takováto síťová nabídka taktových nákladních tras (každá čára značí trasu v obou směrech 

každých 60, popř. 120 min). Je vhodné aspoň přibližně dodržovat nulovou osu symetrie. 
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Obr. 1. Ilustrace síťové nabídky taktových nákladních tras 

TEORETICKÁ APLIKACE NA PRAŽSKÝ UZEL 

Trasy byly konstruovány v kontextu taktových tras vlaků osobní dopravy v GVD 

2008/09 [4]. Do řešení byly zahrnuty tratě I., III. a IV. tranzitního koridoru včetně nákladních 

spojek, vedoucích do žst. Praha-Malešice. Řešená oblast byla ohraničena stanicemi Ústí n. L. 

(hl. n. nebo Západ), Kolín, Benešov u Prahy a Beroun. Na základě sešitových jízdních řádů 

byla provedena analýza poptávky po trasách v různých směrech. Byl určen požadavek vždy 

dvou tras za hodinu a jejich pokud možno alternativní vzájemné napojení v žst. Praha-

Malešice (ze směrů Libeň/Běchovice ze severu do směrů Hostivař/Vršovice čekací koleje na 

jih a naopak).  

Protože obě zhlaví žst. Malešice tvoří úrovňový rozplet, bylo pro toto alternativní 

napojení v přilehlých úsecích nutno vždy dodržet, anebo naopak o alespoň 2 min prodloužit 

pravidelnou jízdní dobu tak, aby mohl být průjezd Malešicemi veden bezkolizně. V praxi je 

samozřejmě třeba s touto skutečností seznámit všechny provozní zaměstnance, aby vlaky 

zbytečně nezastavovaly.  

Vzhledem k jednokolejnosti úseku Libeň – Malešice – Hostivař bylo nutno v jednom 

směru trasu přerušit zastavením. Oproti dříve prezentovanému řešení [5],[6] bylo zastavení 

přesunuto do opačného směru kvůli zmenšení vlivu normativů hmotnosti a dále bylo 

provedeno několik menších úprav jízdních dob.  



 

 66 

Jízdní doby i provozní intervaly byly převzaty z platného GVD tak, aby 70% vždy 

v daném úseku nejrychlejších nákladních vlaků kategorií Nex, Sn, Rn, Vn a Pn mohlo využít 

taktové trasy.  

Síťová grafika výsledných nákladních taktových tras je znázorněna na Obr. 2. Každá 

čára znamená spojení každou hodinu v obou směrech (z důvodu neúplného dodržení symetrie 

však místy fungují pouze jednosměrná spojení – znázorněno šipkami). Časové údaje se píší 

zásadně vpravo ve směru jízdy. Předsazené za stanicí znamenají minutu průjezdu, těsně před 

stanicí pak minutu příjezdu (vyznačeno pouze v případě zastavení). 

 

Obr. 2. Síťová grafika taktových nákladních tras 

METODIKA VÝPO ČTU TEORETICKÝCH ZBOŽOVÝCH PROUD Ů 

Cílem tohoto článku je konfrontovat již dříve prezentovanou síťovou nabídku tras 

s platnými normativy hmotnosti a vypočítat čistou hmotnost zboží v tunách, kterou je 

teoreticky možné v těchto trasách provézt pražským uzlem každou hodinu. 

Pro výpočet byly uvažovány kontejnerové vlaky kategorie Nex, tažené lokomotivou 

řady 163, 363 nebo 372 (normativy hmotnosti pro typ jízdního odporu T – ucelené vlaky – 

mají totožné). Pro účely výpočtu byly zvoleny dvojdílné šestinápravové plošinové vozy řady 

Sggrss 55, které pojmou až 4 kontejnery ISO 1C [7] [8]. Parametry vozidel a kontejnerů jsou 

shrnuty v Tab. 1. U lokomotiv je zvolena vždy nejvyšší délka přes nárazníky a hmotnost 

v rámci výše uvedených řad [9]. Vlaky kategorie Vn nebyly uvažovány, neboť normativy pro 

typ jízdního odporu U, který se na ně vztahuje, tvoří nejméně 60% hodnoty normativu pro typ 

jízdního odporu T, který se vztahuje mj. na ložené kontejnerové vlaky. Vzhledem k poměru 

hmotnosti loženého a prázdného vozu a za předpokladu stejného počtu vozů u vlaků Nex 

a Vn nehrozí překročení normativu hmotnosti pro vlak Vn (Tab. 2). 
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Společnými okrajovými podmínkami jsou dále nejvyšší dovolená hmotnost 

na nápravu (22,5 t) a na běžný metr (7,2 t) na sledovaných tratích. Nejvyšší délka vlaku je 

vzhledem k relevantním užitečným délkám kolejí uvažována 550 m. 

[t, m] Lokomotiva Vozy Kontejner

Řada, označení 363 Sggrss 55 ISO 1C
Vlastní hmotnost 87 29 2,2
Nosnost - 106 28,2
Nejvyšší přípustná hmotnost - 135 30,4
Délka přes nárazníky/délka 17 27 6,096 

Tab. 1. Délky a hmotnosti použitých lokomotiv, vozů a kontejnerů 

Nosnost (ložná hmotnost) vozu Sggrss 55 je již uvažována pro hmotnost 22,5 

t/nápravu. Hmotnost na běžný metr pak vychází 

 mbm = 135 / 27 = 5 t/bm,           (1) 

přípustná hmotnost 7,2 t/bm tedy není ani při plném naložení překročena. 

Pro potřeby výpočtu je však nutné korigovat nosnost kontejneru ISO 1C, aby nebylo 

překročeno 22,5 t/nápravu: 

 mk,t = (106 – 4 x 2,2) / 4 = 24,3 t          (2) 

VÝPOČET TEORETICKÝCH ZBOŽOVÝCH PROUD Ů 

V Tab. 2 jsou uvedeny nejnižší hodnoty normativů pro danou trať (za oba směry a pro 

podmínky rozjezdu, resp. průjezdu v kritických úsecích vždy podle toho, jak byly taktové 

trasy konstruovány). S výjimkou změny směru, v němž se v žst. Malešice zastavuje při jízdě 

v úseku Hostivař – Libeň, nebyly provedeny žádné významnější úpravy tras ani uvažován 

postrk či přípřež. Z důvodu symetrie zbožových toků je nejnižší relevantní normativ na dané 

trati závazný vždy pro oba směry, přestože v opačném směru je možná vyšší zátěž. 

Protože je uvažován tranzit všeho zboží skrz Prahu, musí ze severu přijet stejná zátěž, 

jako odjede dále na jih. Severem a jihem se zde rozumí severní a jížní zhlaví žst. Praha-

Malešice. Počet taktových tras vedoucích každou hodinu ze severu (Ústí n. L., Kolín) na jih 

(Beroun, Benešov) je stejný – 4 trasy v každém směru. Výsledné normativy hmotnosti se však 

liší (viz Tab. 2). Pro výpočet zbožových proudů je třeba uvažovat nejmenší z nich tak, aby 

modelový vlak mohl přejet z kterékoli „severní“ na kteroukoli „jižní“ trať. 
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Úsek (oba směry) Nejnižší normativ [t]
T U

Kolín - Malešice (-Libeň) 1470 1200
Ústí n. L. - Malešice 1530 1000
(Plzeň-) Beroun - Malešice 1250 1000
Benešov u Prahy - Malešice 1300 800 

Tab. 2. Výsledné normativy hmotnosti pro řešené tratě a hnací vozidlo 

Z Tab. 2 plyne, že modelový vlak pro musí splňovat normativ hmotnosti 1250 

hrubotun. Nyní stačí určit počet jeho vozů 

 n = (1250 – 87) / 135 = 8,           (3) 

ověření délky vlaku 

 l = 17 + 8 x 27 = 233 m < 550 m 

ložnou hmotnost vlaku 

 mn,v = 8 x 4 x 24,3 = 777,6 t           (4) 

a jejím vynásobením počtem vlaků za hodinu (odpovídá 4 trasám za hodinu ze severu 

na jih a 4 v opačném směru) vyjde výsledná teoretická čistá hmotnost zboží za hodinu 

 m = 777,6 x 8 = 6 220 t           (5) 

Za 24 h by pak tato čistá hmotnost zboží činila  

 m24 = 6 220 x 24 = 149 280 t           (6) 

K tomu je třeba přičíst kapacitu uvolněnou v noci namísto denní osobní dopravy 

a odečíst dobu pro údržbu tratě. Pro základní představu však toto číslo stačí. 

ZHODNOCENÍ VÝPO ČTU 

Při výpočtu zbožových proudů došlo samozřejmě k několika zjednodušením – 

uvažovala se poptávka po přepravě ve všech směrech současně a kvůli flexibilnímu napojení 

všech tras minimální normativ hmotnosti. 

Výpočet je pouze orientační, čímž došlo k zanedbání některých faktorů vedoucích ke 

zvýšení provozitelné hmotnosti zboží. Uvažováním postrků ve sklonově náročných úsecích 

by došlo téměř ke zdvojnásobení výsledných normativů, a tedy i výsledné čisté hmotnosti za 

hodinu. Cenou za to by bylo ovšem častější zastavování a rozjezdy vlaků, a tedy vyšší 

spotřeba trakční energie.  

Na většině tratí je teoreticky možné zavést další taktové nákladní trasy, ty by však 

kvůli velmi častým předjížděním osobní dopravou nebyly pro dopravce atraktivní. Nabízí se 

ovšem otázka, zda by vhodným přizpůsobením taktových tras osobní dopravy (samozřejmě 
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bez újmy na cestovních dobách pro klíčové segmenty cestujících) nebylo možné získat další 

kvalitní nákladní taktové trasy (tj. s minimem předjíždění). 

Protože při konstrukci tras byly z časových důvodů „smíchány“ vlaky s různým 

druhem hnacího vozidla i zátěže, je pravděpodobné, že v případě konstrukce čistě pro vlaky 

Nex by mohlo ve stávajícím GVD osobní dopravy vzniknout více průjezdných nákladních 

tras. 

LOGISTICKÁ CENTRA A KAPACITA ŽELEZNI ČNÍ DOPRAVNÍ 

CESTY 

Pro spojení logistických center v ČR mezi sebou navzájem, anebo s logistickými 

centry v blízkém zahraničí se význam tradičně zmiňovaného „nočního skoku“ snižuje. 

Ostatně nákladní silniční dopravci také uspokojují poptávku po přepravě během dne, bez 

ohledu na osobní dopravu. Naproti tomu výše uvedený koncept se jízdnímu řádu osobní 

dopravy plně přizpůsobuje a pro své rozšíření by vyžadoval pouze drobné změny osobních 

tras. 

Zajímavou otázkou je také volba místa napojení logistického centra na železniční síť. 

Na jedné straně je žádoucí napojení přímo na hlavní trať v blízkosti aglomerace, v níž se 

logistické centrum bude nejspíše nacházet. Na druhé straně je třeba vyhnout se úzkým hrdlům 

sítě, kde by možný úrovňový rozplet a rozjezd nákladního vlaku z vlečky nepřípustně plýtvaly 

kapacitou dopravní cesty. 

Žádoucí je využít nákladních průtahů, na nichž se vlaky osobní dopravy nevyskytují 

vůbec, nebo pouze omezeně. Takovýmto průtahem jsou právě tratě ústící do žst. Praha-

Malešice. Obr. 3 znázorňuje na příkladu pražského uzlu tratě vhodné pro napojení 

logistických center.  

Tyto úseky by se ani po případném zdvojkolejnění nákladních spojek a zkapacitnění 

uzlu Malešice mimoúrovňovým rozpletem neměly stát úzkými hrdly. Z hlediska přímého 

napojení na tranzitní koridory je ideální umístit toto napojení jižně od žst. Malešice nebo do 

prostor bývalého vršovického seřaďovacího nádraží. Otázkou je samozřejmě také kvalita 

napojení na dálniční síť.  

Napojení kontejnerového překladiště v Uhříněvsi je nyní problematické z důvodu 

úrovňového křížení nákladních vlaků s hustým příměstským a dálkovým provozem. Zlepšení 

situace se dá očekávat až po případné segregaci dálkové dopravy ve směru od Vršovic ještě 

před žst. Hostivař. 
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Obr. 3. Úseky vhodné pro napojení logistického centra v pražském uzlu 

ZÁVĚR 

Pro pravidelné a kapacitní spojení logistických center v ČR mohou mít význam 

taktové nákladníé trasy (přidělené či katalogové), doplněné o alternativní převážně průjezdné 

napojení v centrálním uzlu. 

Výpočet poukázal na možnosti, které skýtá pravidelné přidělování nákladní kapacity 

v denním taktovém provozu osobní dopravy, jako doplněk nočního skoku zejména pro 

vnitrostátní a příhraniční relace. 

Příspěvek vznikl v rámci řešení výzkumného záměru MSM6840770043 - Rozvoj metod 

návrhu a provozu dopravních sítí z hlediska jejich optimalizace řešeného na ČVUT v Praze 

Fakultě dopravní za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. 
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Abstract 

Infrastructure and economy development has attracted investments of international 

companies, especially, in the field of trade and production. Requirements of the above 

mentioned companies cover high quality storage and distribution spaces which influence 

building the new modern logistics centers as the mentioned companies refuse to use and 

renovate old buildings. 

 

Logistické centrá zabezpečujú pohyby veľkého množstva tovarov najmä medzi 

subdodávateľmi a výrobcami, medzi výrobcami a konečnými odberateľmi. 

Výstavba moderných logistických centier sa na Slovensku začala vo výraznejšej miere 

realizovať v období, keď sa Slovensko dostávalo na mapu zahraničných investorov ako 

zaujímavá destinácia pre podnikanie. V tomto období dochádzalo na Slovensku k postupnej 

expanzii zahraničných reťazcov, ako aj k razantnému vstupu zahraničných investorov, ktorí 

so sebou prinášajú sieť subdodávateľov.  

Úlohou logistických centier maloobchodných reťazcov je dodávkami zabezpečovať 

plynulý chod rozsiahlej maloobchodnej siete. Tieto centrá vyrastajú v ľahko dostupných 

lokalitách, najmä pri diaľniciach, resp. diaľničných privádzačoch. Financovanie takýchto 

nehnuteľností spravidla prebieha z vlastných zdrojov, alebo ako bankové korporátne 

financovanie postavené na bonite skupiny.  

Just-in-time dodávatelia, ktorí sú zameraní na dodávky komponentov predovšetkým 

v automobilovom priemysle v reálnom čase. Sú lokalizovaní v blízkosti významných 

výrobcov, napr. Volkswagen, PSA, KIA a pod. Prínosom tohto systému je eliminácia 

skladových kapacít, keď výrobcovia nenakupujú polotovary “na sklad”, ale zabezpečujú si 

dodávky od subdodávateľov podľa svojej potreby v reálnom čase. Tento systém eliminuje 

náklady na výstavbu skladových hál, náklady na dopravu, ako aj náklady na skladové zásoby. 

Subdodávatelia majú s výrobcami spravidla časovo ohraničené kontrakty a z tohto dôvodu 

nemajú záujem o kúpu nehnuteľností do vlastníctva, ale sa udomácňujú v prenajatých 
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priestoroch, ktoré pre nich postaví developerska spoločnosť a prenajme im ich. Tento model 

umožňuje dlhodobé externé financovanie v závislosti od dĺžky nájomných kontraktov. [3] 

Logistickí operátori sú subjekty, ktoré uskutočňujú prepravu tovarov pre tretie osoby. 

Sú špecializovaní podľa spôsobu prepravy, alebo podľa sortimentu, ktorý prepravujú. Na 

Slovensku zabezpečujú čoraz viac logistických služieb (outsorcing) súvisiacich najmä 

s príchodom obchodných reťazcov, resp. zahraničných investorov, pre ktorých zabezpečujú 

prísun, odvoz, prípadne aj balenie výrobkov. Podľa tej ktorej investičnej politiky si logistické 

haly buď prenajímajú od developerov, alebo nechávajú postaviť do vlastníctva. [2] 

Nakoľko vyťaženosť logistických priestorov je zvyčajne zabezpečená vopred 

a spravidla bonitnými zahraničnými subjektmi, slovenské banky ochotne financujú tento typ 

nehnuteľností. Doposiaľ sa zväčša uplatňoval taký model financovania, pri ktorom splatnosť 

úveru kopírovala dĺžku nájomných zmlúv hlavných nájomcov. V niektorých prípadoch banky 

pristúpili na pomalšie splácanie úveru s tým, že zostatková hodnota úveru sa vyplatí pri 

splatnosti jednorázovo, napr. pri predaji nehnuteľnosti, resp. kalkuluje sa s tým, že objekt 

bude nanovo prenajatý a úver splatený v rámci prolongácie splatnosti po dohode s bankou.  

V budúcnosti očakávame ďalšiu expanziu logistiky na Slovensku. Bude 

súvisieť najmä so silným rastom slovenskej ekonomiky a z toho vyplývajúcej potreby presunu 

väčšieho množstva tovarov, či už v rámci Slovenska, alebo v súvislosti s narastajúcou 

obchodnou cezhraničnou výmenou. Okrem automobilového priemyslu sľubným 

odvetvím slovenského hospodárstva začína byť aj elektronický priemysel – SONY, 

SAMSUNG a pod. [1] 

Všetky východiská ekonomiky naznačujú, že v horizonte 15-20 rokov logistika bude 

sľubným obslužným odvetím slovenskej ekonomiky. Značná časť developerov si tento fakt 

uvedomila a zabezpečila si expanziu v lokalitách, ktoré sú vhodné pre realizáciu logistických 

priestorov, či už z hľadiska dostupnosti, blízkosti kľúčových odberateľov, alebo dodávateľov, 

resp. pracovnej sily.  

Popri dopravných a manipulačných procesoch vykonávajú činnosti, ktoré sú spojené 

so všestranným zabezpečením výroby a predaja výrobkov. LC realizujú komplexné služby na 

základe deľby práce špecializovaných firiem, ktoré poskytujú logistické a iné dodatkové 

služby spojené s realizáciou materiálových tokov podľa požiadaviek zákazníkov. Využívajú 

pritom vhodnú lokalitu v regióne, moderné dopravné a manipulačné prostriedky vrátane 

informačných a komunikačných technológií. 
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Obr. 1: Väzby v modeli s Logistickými centrami [5] 

Medzi hlavné úlohy LC patria: 

• spájanie rôznych druhov prepráv (pozemný, vodný, vzdušný) do prepravných 

reťazcov,  

• projektovanie a realizácie komplexných logistických reťazcov medzi dodávateľmi 

a odberateľmi, 

• vykonávanie rôznych logistických úloh (vnútrozávodná doprava, skladovanie, 

vychystávanie, balenie, distribúcia a pod.) pre zákazníkov, 

• príprava, realizácia a údržba potrebnej infraštruktúry pre spolupracujúce podniky, 

• príprava, realizácia a údržba potrebného informačného, riadiaceho a komunikačného 

systému. 



 

 75 

Globalizujúce sa trhové vzťahy formulujú veľmi prísne podmienky pre presnosť, 

spoľahlivosť a pružnosť dodávok. Tieto podmienky sú splniteľné za predpokladu využitia 

dostupných informačných zdrojov pomocou moderných informačných a komunikačných 

systémov, vrátane aplikácie takej dopravnej a manipulačnej techniky a technológie, ktoré 

dopravia vstupné materiálové komponenty priamo k výrobnej linke a hotové výrobky ku 

konečným spotrebiteľom. Uvedené podmienky môže splniť taký integrovaný pružný 

dopravný a manipulačný systém LC, ktorý na základe optimalizácie logistických reťazcov 

medzi vzdialenými dodávateľmi a odberateľmi vytvorí také spojenie, ako by to boli 

pracoviská iba niekoľko metrov vzdialené od seba. 
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Abstrakt: 

Nákladní doprava zaujímá v moderní společnosti velmi významnou pozici při rozvoji 

ekonomiky České republiky i jednotlivých zemí EU. Vzhledem k očekávanému růstu mobility 

je potřebné z celospolečenského hlediska přejit od existujících disproporcí mezi jednotlivými 

druhy dopravy k využití jejich předností a vzájemně je provázat do intermodálních systémů.  

Jednou z cest realizace ekonomické intenzifikace dopravy na logistickém řetězci je 

technologie centralizace skladů, tj. vytváření logistických center, které jsou přimknuty 

k vhodným dopravním systémům s páteřní železniční dopravou. Vytvoří se tak podmínky, kdy 

i při očekávaném růstu objemu dopravní práce se minimalizují celkové náklady, zejména na 

udržování zásob, odpisy zařízení nebo provozní náklady, nutné pro provozování plošně 

rozptýlených menších skladů. 

Příspěvek proto představuje cíle projektu 2A-3TP1/086, řešeného v rámci programu 

„Prosperita“ s finanční podporou Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky (MPO), 

jehož cílem je vývoj informačního systému pro podporu sítě logistických center, a seznamuje 

s dosaženými výsledky za první rok řešení. 

VÝZNAM KOMBINOVANÉ DOPRAVY V EU  

Kombinovaná doprava v současné době prodělává v celé Evropě rozvoj a nárůst 

přepravních výkonů. Tento trend vychází jednak z vývoje na přepravním trhu, kdy dochází ke 

každoročnímu nárůstu  objemu těchto přeprav, ale také z dopravní politiky Evropské unie 

a jednotlivých států. Snahou jednotlivých zemí Evropské unie včetně České republiky je 

podporovat rozvoj kombinované dopravy. 
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V zemích Evropské unie je kombinované dopravě přikládán velký význam. Rozvoj 

dopravy šetrné k ekologii patří k nosným programům. Význam kombinované dopravy 

vystupuje do popředí především v posledních letech v souvislosti se snahou regulace velkého 

růstu silniční dopravy a z důvodu negativního dopadu nadměrného silničního provozu na 

životní prostředí. 

K rozhodujícím hlediskům ovlivňujícím rozvoj kombinované dopravy patří: 

• Rychle rostoucí objem nákladní přepravy, 

• Zhoršující se stav životního prostředí, 

• Neudržitelný nárůst podílu nákladní silniční dopravy na celkovém objemu, 

• Současné trendy trhu vyžadující vyšší kvalitu přepravy a komplexnost poskytovaných 

služeb, 

• Potřeba snižování energetické náročnosti přepravy. 

Komise Evropské unie definovala v Bílé knize „Evropská dopravní politika pro rok 

2010: čas rozhodnout“ současnou potřebu ekologizace dopravy. V souvislosti s tím řeší 

zejména: 

• Přesun dopravních výkonů ze silniční dopravy na ty druhy dopravy, které méně 

zatěžují životní prostředí, 

• Využití intermodálních přepravních systémů ke snížení výkonů v silniční dopravě ve 

prospěch druhů dopravy, které méně zatěžují životní prostředí, při minimalizaci 

nákladů na změnu druhu dopravy a optimalizaci doby přepravy. 

CÍLE ŘEŠENÍ PROJEKTU 

MOTIVACE K ŘEŠENÍ PROJEKTU 

Logistické přepravní řetězce vyžadují speciální architekturu IT. Většina dnešních 

informačních systémů s klasickým dělením mezi systémy ERP (Enterprise Resource Planning 

– plánování podnikových zdrojů) a lokálními systémy řízení skladu nevyhovuje nárokům 

efektivního řízení složitých logistických sítí. 

V současné době neexistuje v ČR integrovaný informační systém pro podporu a řízení 

toku zboží v rámci logistických řetězců realizovaných prostřednictvím logistických terminálů 

se zapojením více druhů doprav (silnice, železnice případně vodní doprava). Jednotliví 

dopravci, provozovatele terminálů kombinované dopravy a logistických center, operátoři 

kombinované dopravy a zákazníci mají vlastní informační systémy, které jsou pouze omezeně 

propojeny nebo dokonce spolu nekomunikují.  

Záměrem tohoto projektu je vytvoření integrovaného informačního systému jako 

podpory pro efektivní řízení procesů logistického centra (s terminálem pro realizaci 
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kombinované dopravy) a zejména jejich sítě jako celku. Integrovaný informační systém bude 

zajišťovat především: 

• podporu pro operativní rozhodování a řízení procesu přepravy z domu do domu při 

optimalizaci využívání dopravních prostředků a dalších zdrojů při minimalizaci 

nákladů, 

• poskytování komplexních informací pro on-line sledování pohybu a stavu zásilky 

(přepravní jednotky) v průběhu celého procesu přepravy z domu do domu. 

Do řešeni projektu budou formou konzultací zapojeni vybraní železniční dopravci 

působící v České republice, operátoři kombinované přepravy a provozovatelé vybraných 

logistických center terminálů kombinované dopravy, kterým může být výsledný produkt 

nabídnut. 

V rámci řešení projektu bude řešena i srovnávací analýza (benchmarking)  v zahraničí, 

kde budou následně výsledky řešení projektu prezentovány a předběžně nabídnuty. Jedná se 

zejména o Slovensko, Polsko, Maďarsko, pobaltské republiky a státy Jihovýchodní Evropy. 

Zejména při nabídce do zahraničí lze očekávat i uplatnění dílčích modulů systému. 

PRVNÍ HLAVNÍ CÍL PROJEKTU 

Zpracování procesního modelu zajištění komplexní služby při přepravě zboží 

prostřednictvím sítě logistických center s orientací na kombinovanou dopravu. Záměrem je 

nadefinování procesního modelu, který vytvoří podmínky pro propojení jednotlivých druhů 

dopravy, ke zvýšení kvality a prestiže železniční nákladní dopravy jako páteřního 

a ekologického druhu dopravy, a především umožní všestranně přínosnou organizaci 

kombinovaných doprav prostřednictvím vhodně rozmístěných logistických center. 

Tento cíl byl realizován v roce 2009, tedy v prvním roce řešení, a je podrobněji 

popsán v následujících částech příspěvku. 

DRUHÝ HLAVNÍ CÍL PROJEKTU 

Vývoj integrované IT podpory pro řízení procesů přepravy zboží v rámci sítě 

logistických center.  

Logistické přepravní řetězce vyžadují speciální architekturu IT. Současné informační 

systémy s klasickým dělením  mezi systémy ERP (Enterprise Resource Planning – plánování 

podnikových zdrojů) a lokálními systémy řízení skladu nevyhovují nárokům efektivního 

řízení složitých logistických sítí. 

Mezi nejdůležitější funkce navrhovaného systému patří: 

• Podpora plánování přechodu zátěže a návazných procesů mezi logistickými centry 

navzájem včetně základního plánování zdrojů, 
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• Evidence a řízení hmotného toku uvnitř skladového provozu v reálném čase 

prostřednictvím moderních logistických technologií, 

• Operativní řízení v rámci celého procesu přepravy - trvalý růst požadavků na 

přepravní objemy a postupující globalizace postupně zvětšují složitost logistických 

přepravních řetězců. Jedním z předpokladů zvládnutí této problematiky je řešení 

operativního řízení dodavatelského řetězce (SCM – Supply Chain Management, 

• Elektronická výměna dat s informačními systémy jiných subjektů (operátoři, dopravci, 

zákazníci, manažer infrastruktury), a to při odpovídající úrovní bezpečnosti, 

• Možnost integrace s informačními systémy jednotlivých subjektů jak v ČR tak 

i zahraničí. 

Kromě výše uvedených cílů projektu lze definovat další přínosy, které z případné 

realizace projektu vyplynou: 

• Optimalizace provozních činností a technologií vedoucích ke snižování nákladů, 

• Zavedení nových logistických přístupů, 

• Optimalizace spolupráce subjektů zúčastněných na přepravě ve prospěch maximálního 

užitku pro zákazníka, 

• Efektivní pořizování informací použitelných nejen pro vlastní fungování systému, ale 

i pro statistické sledování orgánů státní správy (podkladové informace pro strategické 

plánování a rozhodování), 

• Implementace Nařízení Evropské komise o TSI subsystému pro telematické aplikace 

v nákladní dopravě (ES č. 62/2006 o TSI TAF), 

• Podpora při vytvoření integrovaného dopravního systému šetrného k životnímu 

prostředí. 
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Obr. 1: Předpokládané vazby účastníků systému  
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Řešení projektu je zaměřeno na vývoj integrovaného informačního systému pro 

podporu provozu sítě logistických center (terminálů kombinované dopravy), který bude 

splňovat zejména následující vlastnosti: 

• Komplexní podpora logistiky a dopravy v síti logistických center s ohledem na 

potřeby zákazníka a jeho výrobních či odbytových procesů; operativní řízení přepravy 

s ohledem na logistiku překládky a vykládky, 

• Komplexní pokrytí činností dopravce (operátora přepravy) – od práce se zákazníkem, 

přes sjednávání přeprav, plánování, sjednávání a realizaci dopravního výkonu, až po 

ekonomické a statistické hodnocení přeprav, 

• Propojení se stávajícími i nově řešenými informačními systémy pro řízení nákladní 

dopravy, železničního provozu a logistických center pro kombinovanou dopravu, 

• Návaznost sítě, páteřních železničních spojů i informačního systému na zahraniční 

subjekty (zahraniční železnice, soukromí operátoři), 

• Otevřenost systému k dalším subjektům (možnost zapojení více dopravců), 

• Zajištění přepravních požadavků pomocí nejvhodnějších druhů dopravy (železniční, 

silniční, případně letecká), 

• Přímý přístup zákazníků a dalších zúčastněných subjektů přes extranet, při zajištění 

odpovídající bezpečnosti systému i dat. 

ETAPA 1: PROCESNÍ MODEL 

Klíčovým výstupem řešení projektu za rok 2009 je vstupní analýza a navazující 

procesní model, včetně samostatné části věnované vazbám nově navrženého systému na 

informační systémy pro plánování a řízení železniční dopravy, které jsou provozovány na 

straně SŽDC/ČD jako provozovatele dráhy (PD) a ČD Cargo jako nákladního dopravce a se 

kterými bude nově navrhovaný systém úzce spolupracovat a komunikovat. V rámci této 

samostatné části budou stanoveny podmínky realizace vazeb na tyto systémy s ohledem na 

jejich vnější rozhraní, normy TAF TSI a celkovou architekturu cílového řešení. 

Procesní model představuje vytvoření základního předpokladu pro následný vývoj 

vhodného informačního systému pro řízení procesů přepravy zboží v rámci sítě logistických 

center prostřednictvím kombinované dopravy. 

Vstupem pro vytvoření procesního modelu je zpracování úvodní analýzy potřeb sítě 

logistických center kombinované dopravy a jejich služeb pro zajištění nákladní dopravy 

s přihlédnutím k podpoře informačních systémů. 

Součástí analýzy je: 

• popis současných technologií organizování a řízení nákladní dopravy v rámci 

logistických přeprav, zejména s přihlédnutím ke kombinované dopravě, 
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• popis současných technologií logistických center a terminálů KD, 

• zhodnocení současného stavu IT podpory logistických center v ČR, jejich srovnání 

s evropskými logistickými centry a trendy ICT technologiích využitelných 

v podmínkách ČR, 

• analýza cíle řešení projektu a jeho možné realizace prostřednictvím sítě logistických 

center a informačního systému, 

• stanovení provozních technologií sítě logistických center kombinované dopravy, 

• definice požadavků vyplývajících z norem TSI. 

Návazně na výsledky analýzy byl zpracován procesní model logistických přeprav 

realizovaných v rámci sítě logistických center pro kombinovanou dopravu. Procesní model 

zahrnuje především: 

1. Zpracování přeprav v síti logistických center 

• Poptávka po přepravě – vytvoření podmínek pro zadání poptávky, následné 

automatické ověření možnosti realizace, tzn. zjištění dostupnosti zdrojů a případná 

předrezervace a zpracování nabídky, tzn. vytvoření návrhu plánu přepravy a kalkulace 

ceny, 

• Objednávka přepravy – na základě objednávky prvotní pořízení potřebných dat 

a dokumentace, včetně elektronické přepravní smlouvy,  

• Sestavení plánu přepravy – vytvoření plánu přepravy, rezervace dopravních 

prostředků a dalších zdrojů, předání informací dopravcům, logistickým centrům apod. 

2. Realizace přepravy 

• Sledování průběhu přepravy – on-line monitorování průběhu přepravy z pohledu 

jednotlivých subjektů, tzn. dopravce, operátora, logistických center a zákazníků, 

• Řešení mimořádností – v případě odchylek od plánu přepravy řešení těchto případů, 

podávání návrhů na řešení apod. 

3. vyhodnocování – proces zpracování informací o průběhu přepravy, zpracování analýz 

a statistik. 

Při zpracování zohlednění procesního modelu je zohledněno zejména: 

• Zajištění interoperability s ostatními subjekty především potom elektronická výměny 

dat s ostatními operátory, přepravci a dopravci, 

• Implementace Nařízení Evropské komise o TSI subsystému pro telematické aplikace v 

nákladní dopravě (ES č. 62/2006 o TSI TAF). 

ZÁKLADNÍ SCHÉMA PROCESNÍHO MODELU 

Systém práce kombinované přepravy spočívá v naplánování přepravy zboží pomocí 

kontejnerů z místa nakládky do místa vykládky. Následná realizace je vedena komunikací 

operátora s jednotlivými dílčími subjekty (logistickými centry, vlastníkem kontejnerů, 
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odesílatel, příjemcem, dopravci, speditéry, …). Operátor má tímto všeobecný přehled o stavu 

kontejneru, umístění a přepravě. Zjednodušený model procesu přepravy kontejneru z místa 

nakládky na místo vykládky je znázorněn na následujícím schématu. 

 

Obr.2: Zjednodušený model procesu přepravy kontejneru 

1. Prázdný kontejner je naložen na kontejnerovém překladišti a odvezen na místo 

nakládky. 

2. Přistavený kontejner je naložen zbožím a přepraven na kontejnerové překladiště 

(nemusí se vracet na stejné překladiště). 

3. Dálkovou dopravou jsou kontejnery přepraveny na další plánované kontejnerové 

překladiště. 

4. Kontejner je naložen na kontejnerovém překladišti a odvezen na místo vykládky. 

5. Zboží je vyloženo a prázdný kontejner je odvezen na kontejnerové překladiště 

(nemusí se vracet na stejné překladiště). 

Procesní model kombinované přepravy kontejneru popisuje činnosti přípravy, pohybu 

zboží z nakládky na místa vykládky a odvezení kontejneru na kontejnerové překladiště. 
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Obr. 3: Základní schéma procesního modelu 

Dílčí části procesu přepravy popisují následující procesní modely: 

1. Rozvoz prázdného kontejneru na nakládku 

2. Svoz plného kontejneru do kontejnerového překladiště (KP) 

3. Převoz (výstup z KP (1) a vstup do KP (2)) 

4. Rozvoz plného kontejneru na vykládku 

5. Odvoz prázdného kontejneru do KP 

Uvedená schémata představují samozřejmě jen první, nejvyšší úroveň abstrakce 

procesního modelu. Celý procesní model je podrobněji rozpracován v dokumentaci 
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k řešenému projektu a je základem pro vlastní návrh řešení IT podpory pro síť terminálů 

kombinované dopravy/ logistických center, který je náplní 2. etapy projektu. 

PŘEDPOKLADY REALIZACE VÝSLEDK Ů 

Projekt, jehož výsledkem bude funkční prototyp integrovaného informačního systému 

„Řízení realizovaných přeprav prostřednictvím sítě logistických center“ je koncipován jako 

otevřený systém nezávislý na konkrétním provozovateli sítě logistických center, operátorovi 

kombinované dopravy nebo dopravci. Na poli IT podpory tak vytváří podmínky pro budování 

logistických center pro kombinovanou dopravu a jejich vzájemné propojování do efektivně 

pracujících sítí s využitím přirozených výhod jednotlivých druhů doprav. Řešení bude snadno 

přizpůsobitelné požadavkům dopravního trhu v oblasti přeprav v logistických řetězcích nebo 

kombinované dopravy a bude splňovat podmínky kladené na interoperabilitu. Po úspěšném 

pilotním ověření a ukončení projektu se předpokládá následná realizace systému 

v podmínkách ČR, nejen na uvažované síti veřejných terminálů kombinované dopravy 

a logistických center.  

Dle předběžných průzkumů v okolních státech se jeví jako technicky reálné uplatnění 

obdobného systému u železničních dopravců, operátorů kombinované dopravy, kteří mají 

ambici výrazným způsobem vstoupit na trh kombinované dopravy. Příkladem může být 

Slovensko, Polsko, Maďarsko, případně pobaltské republiky. Samozřejmě součástí řešení 

v zemích mimo ČR bude detailní analýza místních podmínek, právního prostředí a následná 

customizace řešení do konkrétních podmínek včetně jazykové mutace. 

V rámci řešení budou použity nejnovější technologie, ať už v oblastech hardwarového 

a softwarového řešení a metodik pro vývoj IS (clusterové řešení serverů a diskových polí, 

webové technologie, vývojové nástroje podporující multithreading, UML, RUP), tak 

v oblastech komunikací (GSM-R, GPRS, GPS, Galileo, WIMAX, apod.). 

ZÁVĚR 

Příspěvek hovoří o významu kombinované dopravy a představuje projekt 2A-

3TP1/086, řešený v rámci programu „Prosperita“ s finanční podporou Ministerstva průmyslu 

a obchodu České republiky (MPO), jehož cílem je vývoj informačního systému pro podporu 

sítě logistických center. Dále seznamuje s konkrétními dosaženými výsledky za první rok 

řešení, jehož náplní byla vstupní analýza a procesní model systému. Práce na řešení projektu 

vedou zkušené týmy řešitelských organizací OLTIS Group a.s., ČD-Telematika a.s. 

a Univerzity Pardubice, zastoupené prostřednictvím Institutu Jana Pernera, o.p.s. 

 

RECENZENT 

doc. Ing. Jozef Gašparík, PhD. 
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SOFTWAROVÁ PODPORA LOGISTICKÝCH PROCES Ů 

Ing. Radim Vala 

CID International a.s. 

Ing. Mgr. David Krásenský 

OLTIS Group a.s., krasensky@oltis.cz 

 
 

Abstrakt 

Klíčový význam pro efektivní řízení technologických procesů logistického řetězce mají 

správné a včasné informace, a tedy i softwarové nástroje, které tyto činnosti podporují. Jako 

konzultanti předních vývojářských firem v oboru dopravy a logistiky uvádějí proto autoři 

příspěvku nejen obecné principy logistických procesů, ale také představují konkrétní řešení 

pro silniční dopravu a detailně především řešení pro správu skladové logistiky. 

Ing. Mgr. David Krásenský (krasensky@oltis.cz) je odborným konzultantem 

společnosti Oltis Group pro oblast koncepce a strategie výstavby informačních systémů. 

Ing. Radim Vala je projektovým manažerem firmy CID International, a.s. a v současné 

době je zodpovědný za vývoj skladových informačních systémů. 

TECHNOLOGICKÉ PROCESY LOGISTICKÉHO ŘETĚZCE 

Firmy pracující na různých úrovních logistického řetězce jsou, vzhledem k narůstání 

objemů přeprav a skladování zboží, nuceny používat stále efektivnější nástroje pro evidenci 

a plánování všech činností, které jsou v procese přepravy a skladování zboží vyžadovány. 

Vývoj pak směřuje od jednoduchých vlastních „tužka, papír“ řešení přes použití 

výpočetní techniky ve formě „Excelových“ tabulek k sofistikovaným softwarovým systémům, 

které jsou postupně doplňovány o další technická zařízení, jako jsou čtecí terminály pro práci 

s čárovými kódy až po, v poslední době stále častěji využívané, RFID kódy, které spolu 

s čtečkami umožňují dále zautomatizovat procesy skladování.   
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Obr. 1: Schéma vývoje 

Jedním ze softwarových produktů, který plně pokrývá celou škálu logistických 

procesů, je i rodina produktů firmy CID International, a.s. 

PLÁNOVÁNÍ DOPRAVY: IS LORI 

Jádro dopravní části software tvoří  Lori - informační systém pro silniční spedici 

a autodopravu. Informační systém LORI je určen pro firmy, které podnikají v oblasti silniční 

dopravy a spedice.  

Pro potřeby řízení a strategického rozhodování managementu systém disponuje celou 

škálou přehledových a statistických sestav.  

Obr. 2: IS LORI – Průzkumník 
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Pro dispečery je připraven speciální modul „Dispečerská plachta“, ve kterém 

v grafickém prostředí, systémem drag & drop přiřazují volné zásilky disponibilním kamionům 

a zajišťují tak jejich optimální vytížení. Modul může mít zapojenu celou řadu kontrolních 

mechanismů, které mohou avizovat nebo blokovat přednastavené události – jako například 

přetížení kamionu, nesoulad ADR na kamionu a zásilce, apod. 

V rámci systému je možné plánovat, sledovat a vyhodnocovat všechny aktivity 

spojené s provozem dopravních prostředků. Pro oblast údržby vozidel je k dispozici modul 

„Garážmistr“, pomocí kterého lze sledovat a plánovat jednotlivé servisní prohlídky, operace 

prováděné na vozidlech včetně konkrétních náhradních dílů na vozidle použitých. Pro 

ekonomické vyhodnocení je možné navádět pouze částky placené za externí servisní služby, 

nebo využít provázanosti s modulem „Sklad náhradních dílů“. Sklad náhradních dílů je dále 

navázán na modul „Evidence pneumatik,“ pro informace o celém životním cyklu pneumatik.  

Obr. 3: Dispečerská plachta autobusové dopravy IS LORI 

Informačního systému LORI obsahuje podporu pro práci s dietami a mzdami řidičů. 

Vnitrostátní i zahraniční diety je možné počítat na základě zadaných údajů v modulu STAS za 

období, za jednu cestu nebo skupinu cest. Systémově jsou podchyceny i vyplácené zálohy 

a jejich vypořádání. Celý systém výpočtu diet může být plně zautomatizován v případě, že 

uživatel využívá napojení vozidel na GPS systém. Mzda řidičů často obsahuje různé 

výkonové složky. Tyto je možné kalkulovat na základě dat podchycených v informačním 

systému (např. v modulu STAS). Možné je využívat i složitější algoritmy, které jsou někdy 

nutné k nastavení správného motivačního systému pro zaměstnance. Vypočtené údaje 

můžeme jednoduchým způsobem přenášet do ekonomického systému k finálnímu zaúčtování.  
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Nutnost sbírat a vyhodnocovat informace o klientech, přepravcích, spolupracujících 

společnostech nebo vlastních zaměstnancích dnes vyplývá nejen z požadavků norem řady ISO 

9000. Je to velmi důležitá činnost pro přežití a rozvoj firmy. Informační systém LORI 

podporuje tuto činnost speciálními moduly navrženými pro tyto účely. Je možné srovnávat 

ekonomické ukazatele v systému obsažené se subjektivními názory hodnotitelů. Nastavený 

systém práce pak probíhá velmi účinně a efektivně. 

Jednotlivé části systému LORI tvoří: 

• JÁDRO SYSTÉMU, Avizační systém, Filtry, Tisky, Jazykové mutace 

• ČÍSELNÍKY, Pobočky, Firmy, Řidiči, Tahače, Návěsy, Platební karty 

• SPEDICE, Nabídky, Zakázky, Kamiony (přepravy) 

• DOPRAVA, Dispečerský plachta, Průběh jízdy (STAS) 

• SERVIS, Garážmistr, Plánování servisů, Sklad náhradních dílů, Evidence pneumatik 

• EKONOMIKA, Pokladní deník, Výpočet diet, Výpočet mezd, Banka & kursovní 

lístky, Faktury vydané, Faktury došlé, Dobropisy vydané, Dobropisy došlé 

• WWW PORTÁL, Objednávka, Track and Tracing, Přehledy 

SPEDICE: IS COLLI 

Jádro spediční části software tvoří  COLLI - informační systém pro silniční spedici 

a mezinárodní i vnitrostátní sběrnou službu. 

Systém podchycuje celý zakázkový proces od prvotní poptávky, přes zpracování 

cenové nabídky, realizaci zakázky, až po závěrečnou fakturaci. Nasazením informačního 

systému COLLI získá firma efektivní nástroj pro řízení, který podporuje týmovou práci 

zaměstnanců. 
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Obr. 4: Zásilky sběrné služby na kamionu (IS COLLI) 

Řada výstupních sestav poskytuje managementu okamžitý a komplexní přehled 

o výkonech a efektivitě jednotlivých elementů a procesů ve firmě a umožňuje pružně 

a operativně reagovat.  Informační systém rovněž poskytuje informace nezbytné pro 

strategické rozhodování. Díky vysokému podílu automatických funkcí dochází ke zrychlení 

rutinních činností a zároveň ke snížení chybovosti. To vede k úsporám jak časovým, tak 

i finančním. 

Mezi nejsložitější procesy patří cenotvorba. Ve sběrné službě toto platí dvojnásob. 

Proto je zde detailně propracován systém automatických kalkulací, který je v případě potřeby 

implementován na potřeby klienta. Základem jsou uživatelsky definované sazebníky. Náklady 

na přepravy jsou kalkulovány na jednotlivé zakázky, nebo na dopravní prostředky. Je tak 

možno zpětně vyhodnocovat ziskovost či ztrátovost jednotlivých zakázek, zákazníků, relací, 

distribučních středisek, atd.  

Při realizaci zakázky dnes již nestačí pouze mít možnost zaevidovat zakázku 

a následně provést fakturaci. COLLI nabízí v modulu Servisy hospodaření s výměnnými 

obaly, oběh dokumentů a manipulaci s finanční hotovostí (dobírky apod.). To vše je možné 

sledovat ve vztahu k zákazníkovi, dopravci či uvnitř vlastní firmy mezi jednotlivými 

pobočkami. 

Klienti spediční společnosti mají možnost zadat své požadavky na přepravu přes 

internet prostřednictvím WWW portálu a mít pak následně i možnost sledovat stav dané 

přepravy. Jednotlivé části systému COLLI tvoří: 

• JÁDRO SYSTÉMU, Filtry, Tisky, Jazykové mutace 

• ČÍSELNÍKY, Pobočky, Firmy, Relace, Zóny 
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• SPEDICE, Zakázka, Mezinárodní doprava, Vnitrostátní doprava, Svoz / Rozvoz, 

Škodní zápisy, Sklad  

• SERVISY, Dobírky, Výměnné obaly, Oběh dokumentů  

• OBCHOD, Sazebníky, Nabídky, Incoterms poplatky 

• EKONOMIKA, Banka & kursovní lístky, Faktury vydané, Faktury došlé, Dobropisy 

vydané, Dobropisy došlé, Clearing 

• WWW PORTÁL, WWW objednávka, Tracking and Tracing, Help desk 

• ČTEČKY ČÁROVÝCH KÓDŮ 

SKLADOVÁNÍ: IS LOGI 

Jádro systému skladování tvoří LOGI - informační systém pro správu logistických, 

výrobních a obchodních skladů (WMS). Systém umožňuje  skladování ve více skladech, pro 

více klientů, provádění velkého množství skladových operací a tvoří silný nástroj pro 

efektivní řízení veškerých aktivit spojených s procesem skladování. 

NEJDŮLEŽIT ĚJŠÍ KOMPONENTY SYSTÉMU 

Systém automatických kalkulací je velmi důležitou součástí skladového sytému pro 

logistické centrum. Kalkulace jsou počítány na základě údajů pořízených ve skladovém 

systému při běžném provozu. Je možné kalkulovat ceny za skladování či manipulace, dle 

zadaných kritérií. Systém umožňuje podchytit komplikované kalkulační vzorce, nabízí mnoho 

způsobů výpočtu ceny.  

 

Obr. 5: Struktura systému LOGI 

Čtecí terminály jsou plnohodnotnou součástí systému. Pomocí terminálů lze, mimo 

běžných operací, zakládat příjemky, zavádět nové firmy, snímat sériová čísla výrobků apod. 

Skladník při své běžné práci je schopen vystačit pouze s čtecím terminálem. IS LOGI 
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obsahuje speciální modul pro řízení skladu prostřednictvím čtecích zařízení. Zde může např. 

vedoucí jednoduše přeplánovat práci manipulantů, změnit pořadí prováděných úkonů apod.. 

Internetová aplikace umožňuje zákazníkům provádět celou řadu úkonů jako zakládání 

příkazů k vyskladnění či naskladnění, kontrolovat seznamy příjemek, výdejek, stavu zboží 

apod. Získané přehledy je možné exportovat do souborů k dalšímu zpracování. 

Kromě zadávání příkazů prostřednictvím webového rozhraní je poměrně časté 

vytváření rozhraní pro automatický import z informačního systému partnerských firem. 

Za účelem zautomatizování propojení jednotlivých systémů společnost CID 

International a.s. vyvinula samostatný modul Door-keeper. Tento má na starosti na základě 

definovaných pravidel zajišťovat vzájemnou komunikaci mezi jednotlivými procesy 

a databázemi různých dodavatelů. 

Jednotlivé části systému LOGI tvoří: 

• JÁDRO SYSTÉMU, Filtry, Tisky, Jazykové mutace 

• ČÍSELNÍKY, Pobočky, Firmy, Skladníci, Skladové karty, Parametry skladu 

• SKLAD, Příkaz k naskladnění, Příjemka, Příkaz k vyskladnění, Výdejka, Manipulace, 

Tvorba balíčků a setů, Pikování zboží, Inventura skladu, Reklamace 

• OBCHOD, Sazebníky, Kalkulace 

• EKONOMIKA, Banka & kursovní lístky, Faktury vydané, Faktury došlé, Dobropisy 

vydané, Dobropisy došlé, Platební příkazy 

• WWW PORTÁL, Příkaz k naskladnění, Příkaz k vyskladnění, Stav zásob, Přehledy 

PROCES NASKLADNĚNÍ 

Příjem je trojfázový a skládá se ze založení nákupní objednávky, z kontroly na příjmu 

a samotného naskladnění do regálů nebo na plochu.  

Nákupní objednávka popisuje množství zboží, které je avízované a má být přijato do 

skladu. Pořizuje se ručně nebo importem. Po fyzickém příjezdu kamionu se zbožím se 

z nákupní objednávky vygeneruje příjemka.  

U příjmu zboží na sklad se eviduje, kdy bylo provedeno naskladnění a kým, kterého 

ukladatele zboží je, kdo je původcem zboží, který dopravce a řidič přivezl zboží. Zároveň 

probíhá i kvantitativní a kvalitativní kontrola formou:  

• kontroly počtu jednotlivých druhů zboží přijímaného na sklad; 

• kontroly jeho hmotnosti a rozměrů; 

• sběru parametrů zboží (S/N, expirace, šarže, číslo obalu, SSCC kód, cena, datum 

výroby apod.);  

• evidence poškození. 
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Na základě rozdílu mezi avizovanými kusy a skutečně přijatými kusy se vystavuje 

rozdílový protokol. V případě škod i škodní zápis. WMS dále umožňuje zaevidovat přijaté 

a vrácené vratné obaly a veškeré manipulace, které se provedly na příjmu. Tyto manipulace 

a služby jsou součástí statistik a kalkulací. 

Po uzavření příjmu se automaticky odešle zpráva k zákazníkovi o provedeném příjmu. 

 

Obr. 6: Proces naskladnění 

PROCES VÝDEJE 

Proces výdeje probíhá ve více fázích. Jde o:  

• založení prodejní objednávky; 

• samotné vyskladnění, kdy systém sám určuje z které lokace má být zboží 

vyskladněno; 

• propárování výdejky s kamionem; 

• kontrolou na výdeji, kdy se provádí kvantitativní a kvalitativní kontrola a zároveň 

i kompletace a nakládka na auto; 

• uzavření výdejky a export. 
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Obr. 7: Proces vyskladnění 

Prodejní objednávky je možno pořizovat ručně, nebo importovat. Generování výdejek 

je s ohledem na zpravidla velké množství výdejových dokladů prováděno hromadně na 

základě obsluhou předem vybraných prodejních objednávek. V okamžiku generování výdejek 

se provádí alokování zboží pro danou výdejku.  

V případě rozvozu se při importu prodejních objednávek automaticky generují 

i zásilky, s místem nakládky, vykládky, datem dodání a předpokládaným počtem vydaných 

palet, kusů, celkové hmotnosti a objemu. 

Systém výběru zboží ze skladu je docíleno předepsanou metodikou vyskladnění, tzv. 

vyskladňovací strategií. Pro snazší orientaci a umístění vyskladňovaného zboží z pozic včetně 

optimálního pohybu skladníka po skladě se tiskne vyskladňovaní list a informace jsou 

předávány na čtečku. 

WMS umožňuje vyskladnění zboží po částech např. po kusech, i když naskladnění 

bylo prováděno např. po paletách nebo kartonech. Vyskladňovací strategie se řídí metodami 

FIFO, FEFO, LIFO apod. a to může být různě kombinováno pro jednotlivé druhy zboží. 

Zohledňuje i další parametry, jako je možnost vyskladňování podle konkrétního S/N, 

zákaznického čísla, nebo jiných vlastních předdefinovaných algoritmů.  

Systém umožňuje omezit vyskladňování z jednotlivých sektorů (pozic) na skladě. Plně 

podporuje vyskladňování zboží z pikovacích pozic. Umí upřednostňovat i vyskladňování 

celých palet, celých kartónu a nakonec jednotlivých kusů. Docílí se tak snížení a zároveň 

i zrychlení manipulací na výdeji.  
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Po vyskladnění, kompletaci a kontrole zboží se na základě rozdílu plánovaných kusů 

z prodejní objednávky a skutečně vydaných kusů z výdejky vystaví rozdílový protokol. 

Následně se vytiskne dodací list a aktualizuje množství v zásilce. 

U výdeje zboží ze skladu se eviduje, kdy bylo provedeno vyskladnění a kým, kterého 

ukladatele zboží je, kdo je odběratel zboží, jaká je adresa vykládky, který dopravce a řidič 

zboží odvezl. WMS plně podporuje práci s dobírkami. Dále umožňuje zaevidovat přijaté 

a vrácené vratné obaly a zaevidovat veškeré manipulace (paletizace, přeskládání, foliování, 

etiketování, polepování aj.), které se provedly na výdeji. Tyto manipulace a služby jsou 

součástí statistik a kalkulací. 

FIRMA CID INTERNATIONAL, A.S. 

Společnost CID International, a.s. si poměrně rychle vydobyla přední místo mezi 

českými producenty informačních technologií pro oblast dopravy, spedice a skladování, a tuto 

pozici se jí daří trvale udržovat. 

Byla založena v roce 1996 s centrálou v Praze a pobočkou v Brně, přičemž jejím 

cílem bylo poskytovat služby v oblasti IT zejména pro oblast železniční přepravy. Vedení 

společnosti však velmi rychle pochopilo, že bohaté zkušenosti mnoha zaměstnanců zejména 

z oblasti železniční dopravy, lze ve velké míře aplikovat i na dopravu silniční. Tak vznikla 

v roce 1997 pobočka v Ostravě, jejíž hlavní zaměření bylo směrováno na železniční a silniční 

dopravu a spedici. Postupným vývojem systémů, které od samého počátku jsou tvořeny 

v úzké spolupráci se zákazníky, se pokrývaly i další oblasti logistického řetězce, především 

pak doprava a skladování. Kromě informačních systémů firma nabízí také outsourcing, tvorbu 

technologických studií, odborných analýz, dále poskytuje poradenství v oblasti dopravy 

a logistiky, školení uživatelů a správců systému, apod. Naše produkty dnes využívají stovky 

spokojených zákazníků nejenom v české republice a na Slovensku ale od roku 2001, kdy jsme 

začali pracovat pro jednoho z největších polských logistických operátorů, také v Polsku. 

Od roku 1997 společnost CID International, a.s. velmi úzce spolupracuje s firmou 

OLTIS s.r.o., která se hlavně specializuje na poskytování služeb v oblasti informačních 

technologií pro železnici. 

 

RECENZENT 

Ing. Marek Potkány, PhD. 
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Abstrakt 

Jednou zo základných podmienok efektívnej výmeny tovarov je vytváranie dopravno – 

komunikačných uzlov- logistických centier. V blízkej budúcnosti sa očakáva nárast množstva 

prepravy a tým aj rast škôd na životnom prostredí, preto sú potrebné nové spôsoby 

organizácie dopravy na redukciu znečistenia. Riešenie spočíva vo vytváraní logistických 

centier, v ktorých sa bude sústreďovať prevádzka a činnosti využívajúce efekt zoskupovania. 

Abstract 

One of the basic conditions for an efficient exchange of goods is creating the traffic - 

logistics centers. In the near future is expected to increase the number of transport and 

growth of environmental damage, hence the need for new ways of organizing transportation 

to reduce pollution. The solution lies in creating logistics centers, which will focus operations 

and activities using the clustering effect. 

ÚVOD 

Uplatňovanie logistického prístupu k doprave v ostatných rokoch znamená postupný 

prechod od riešenia jednotlivých problémov (prvkov) prepravného procesu k riešeniu celku 

t.j. celého prepravného procesu so snahou o jeho optimálne riešenie z hľadiska jeho 

účastníkov. Doprava je svojím vysokým podielom v logistických funkciách podnikov 

integrujúcim prvkom logistických systémov t.j. riadenia obehu materiálu, jeho skladovania, 

balenia, prekladania, distribúcie a vlastnej prepravy. Na zvládnutie týchto úloh sa javí 

výhodné kumulovať ich v určitom okruhu do jedného miesta, kde je možno zvládnuť 

vzájomné vzťahy medzi dopravou a ostatnými čiastkovými systémami podstatne efektívnejšie 

a rýchlejšie, ako keby boli decentralizované. Týmito miestami sú logistické centrá, ktoré 

nielen, že zvyšujú výkonnosť cestnej dopravy  tým, že sa v nich vyžíva kombinovaná 

doprava, ale aj znižujú negatívne dopady na životné prostredie. 
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1 CHARAKTERISTIKA LOGISTICKÉHO CENTRA 

Logistické centrum je územné zoskupenie nezávislých organizácií a orgánov, ktoré sa 

zaoberajú dopravou (napríklad  zasielateľov, prepravcov, dopravných operátorov, colného 

úradu) spolu so súvisiacimi službami (napríklad skladovaním, údržbou a opravami), 

a v ktorom sa nachádza minimálne jeden terminál. 

Koncepcia logistických centier je motivovaná skutočnosťou, že niektoré 

spracovateľské organizácie zariadenia služieb dislokovaných v obývaných oblastiach 

a mestských centrách nemajú podmienky na dovoz, rozvoz, prekladanie alebo skladovanie 

väčšieho množstva tovaru. Sú špecifickými logistickými uzlami, ktoré združujú výkony 

rovnakých druhov služieb. Zásadne menia systém skladovania a dodávok v logistickom 

reťazci. Umožňujú združovanie logistických výkonov s využitím modernej techniky. 

A poskytujú lepšie konkurenčné šance ekologickej koľajovej doprave. 

1.1 CHARAKTER VÝKONOV POSKYTOVANÝCH PODNIKMI 

VYKONÁVAJÚCIMI SLUŽBY V LOG. CENTRE 

Výkony logistických centier: 

• zberná a rozvozová služba v cestnej doprave pre určený obvod uzla s garantovaním 

dispozície vozidla podľa želania zákazníka, 

• zabezpečenie manipulácie s materiálom na účet zákazníka, 

• zabezpečenie medzi skladovania tovaru, 

• pomoc zákazníkovi pri plánovaní a príprave prepravy, objednávke a príprave priestoru 

na prepravu, 

• záloha a prenájom pomocných prepravných prostriedkov (paliet, kontajnerov), 

• centrálne opravárenské služby, 

• podľa potreby ďalšie služby (vyúčtovanie, informácie, stravovanie). 

1.2 POŽIADAVKY  NA LOGISTICKÉ CENTRUM  

Terminál je miesto, ktoré je prispôsobené na prekladanie a skladovanie nákladových 

jednotiek. Je najdôležitejším článkom celého logistického centra. Všetka manipulačná, 

prekladacia a nakladacia  práca sa vykonáva viac menej v  ňom.  

Logistické centrum na európskej úrovni, ktorý môžeme nazvať terminálom „bez 

obmedzení“, musí spĺňať nasledovné základné požiadavky: 

• umožniť manipuláciu akejkoľvek normovanej nákladovej jednotky kombinovanej 

dopravy, 

• najmenej jedno manipulačné zariadenie musí mať na závese nosnosť 42 ton, 
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• musí spĺňať podmienky dohody AGTC (dohoda o najdôležitejších trasách 

medzinárodnej kombinovanej), ktoré sa vzťahujú na terminály, 

• musí byť železničným tarifným bodom, 

• musí byť verejným t.j. umožniť prístup všetkým zákazníkom a služby poskytovať na 

rovnakom základe musí dodržiavať zásadu obchodnej neutrality. 

Základné kritériá návrhu rozmiestnenia siete základných logistických centier možno 

formulovať nasledovne: 

• polomer atrakčného obvodu na dovoz a odvoz zásielok veľkými kontajnermi a VN do 

80 km vzdušnou čiarou, 

• polomer atrakčného obvodu pre dovoz a odvoz zásielok RoLa a RoRo 150 km 

vzdušnou čiarou, 

• potenciál priľahlého regiónu pre KD (kombinovaná dorava) musí byť najmenej 

100 tis. ton ročne, 

• atrakčné obvody musia pokiaľ možno pokrývať celé územie SR. 

Doplňujúce kritériá pre logistické centrum s medzinárodným významom: 

• musí ležať v blízkosti hraníc aby jeho atrakčný obvod zasahoval do susedného štátu,   

• musí ležať v tesnej blízkosti tratí AGTC a ich križovaní s napojením na cestné 

komunikácie. 

2 FAKTORY KTORÉ OVPLYV ŇUJÚ VÝBER VHODNÉHO 

UMIESTNENIA LOGISTICKÉHO CENTRA 

2.1 ZÁUJEM A VYUŽITIE LOGISTICKÉHO CENTRA 

Pri zisťovaní záujmu o logistické centrum je prvoradé definovať potreby regiónu 

v oblasti intermodálnych prepráv, a návratnosť investície do vybudovanie takéhoto centra. 

Predpokladom efektívneho fungovania logistického centra je zabezpečenie  dostatočného 

množstva tovaru, ktorý možno prepravovať v IPJ (intermodálna prepravná jednotka) a ku 

ktorému je možné poskytovať pri preprave aj ostatné súvisiace služby. To znamená vyrábať 

v regióne výrobky pre, ktoré je potrebné dodávať potrebný materiál, alebo vyrábať súčiastky, 

či diely, ktoré možno dodávať iným výrobcom. 

2.2 PREDPOKLADY NA VHODNÉ UMIESTNENIE V OKOLÍ ŽILIN Y 

• voľný priestor s dostatočnou rezervou, 

• napojenie na železničnú a cestnú sieť by nebolo problémom, 

• nenachádzalo by sa v centre ale mimo mesta resp. obydlia, čím by emisie a hluk 

nezasahovali až v takej miere občanov, 
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• jedna z hlavných výhod je umiestnenie v blízkosti KIA Motors, ktorá by v podstate 

mala byť najväčším využívateľom centra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 1: Logistický park Lozorno 

zdroj: Internetové noviny pre rozvoj logistiky na Slovensku, 10.11.2009 

ZÁVER 

Pri riešení problematiky logistických centier je potrebné vychádzať z toho, že riešená 

oblasť prechádza dynamickým vývojom a veľkými zmenami (transformácia železníc, 

budovanie priemyselných zón ...). pri budovaní logistického centra je dôležité posúdiť otázky 

jeho možného využitia, umiestnenia, záujmu a taktiež treba zhodnotiť vývoj nákladnej 

dopravy v danom regióne. Zlepšenie dopravnej dostupnosti regiónu môže zvýšiť záujem 

domácich podnikateľov a zahraničných investorov .Vybudovanie logistického centra  zvýši 

mieru využitia ekologickejších druhov dopráv a vytvorí podmienky pre využívanie 

kombinovaných prepráv, čím sa všeobecne prispeje k zlepšeniu životného prostredia. 
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Abstrakt 

Oblast odpadového hospodářství představuje poměrně složitou problematiku, která je 

mimo jiné silně ovlivněna integračními tendencemi v Evropě a do jisté míry s tím 

souvisejícími tlaky na ochranu životního prostředí. Nakládání s odpady včetně jejich přepravy 

je upraveno mnoha zákony a vyhláškami na národní i mezinárodní úrovni. Z hlediska 

legislativy lze proto provést SWOT analýzu této problematiky. 

ÚVOD 

Odpad je dle § 3 zákona 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, 

každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a přísluší 

do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č.1 tohoto zákona.   

Ke zbavování se odpadu podle zákona dochází vždy, když osoba předá movitou věc, 

příslušející do některé ze skupin odpadů, k využití nebo k odstranění ve smyslu zákona nebo 

předá-li ji osobě oprávněné ke sběru nebo výkupu odpadů podle zákona bez ohledu na to, zda 

se jedná o bezúplatný nebo úplatný převod. Ke zbavování se odpadu dochází i tehdy, 

odstraní-li movitou věc příslušející do některé ze skupin odpadů osoba sama. 

Původcem odpadu je ve smyslu zákona právnická osoba, při jejíž činnosti vznikají 

odpady, nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíž podnikatelské činnosti vznikají 

odpady. Pro komunální odpady vznikající na území obce, které mají původ v činnosti 

fyzických osob, na něž se nevztahují povinnosti původce, se za původce odpadů považuje 

obec. Obec se stává původcem komunálních odpadů v okamžiku, kdy fyzická osoba odpady 

odloží na místě k tomu určeném. Obec se současně stane vlastníkem těchto odpadů.    
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Odpady lze dělit z různých hledisek, například: 

• podle vlastností: odpady pevné a odpady kapalné,  

• podle vzniku: odpady těžební, stavební, energetické, průmyslové, zemědělské, 

komunální a zdravotnické,  

• z hlediska bezpečnosti: nebezpečné odpady a ostatní odpady  

Nebezpečným odpadem dle zákona je odpad uvedený v Seznamu nebezpečných 

odpadů, který je součástí prováděcího právního předpisu (Vyhláška č. 381/2001 Sb., Katalog 

odpadů) a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností (Tab. 1) 

uvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu. 

Tab. 1: Seznam nebezpečných vlastností odpadů 

Kód odpadu Nebezpečná vlastnost odpadu 

H1 Výbušnost 

H2 Oxidační schopnost 
H3-A Vysoká hořlavost 
H3-B Hořlavost 
H4 Dráždivost 
H5 Škodlivost zdraví 
H6 Toxicita 
H7 Karcinogenita 
H8 Žíravost 
H9 Infekčnost 
H10 Teratogenita 
H11 Mutagenita 

H12 
Schopnost uvolňovat vysoce toxické nebo toxické plyny ve styku s vodou, 
vzduchem nebo kyselinami 

H13 
Schopnost uvolňovat nebezpečné látky do životního prostředí při nebo po 
odstraňování 

H14 Ekotoxicita 

Zdroj: Zákon 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů 

Ostatní odpady jsou odpady, které mohou ovlivnit životní prostředí, nemají však 

žádnou nebezpečnou vlastnost.   

1. SWOT ANALÝZA 

SWOT analýza je jednou z marketingových metod používaných ve strategickém 

řízení. Poskytuje podklady pro formulaci strategických cílů, rozvojových směrů a aktivit. 

Možnosti jejího využití jsou však podstatně širší a přesahují rámec podniku. Podstatou 

analýzy je identifikovat silné a slabé stránky dané sledované oblasti, z nichž obvykle vyplývá 

schopnost využívat příležitostí respektive odolávat hrozbám. Výsledky analýzy umožňují 

zaujmout strategický postup v dané situaci existujících hrozeb.  
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SWOT je zkratka anglických slov Strenghts (silné stránky, přednosti), Weaknesses 

(slabé stránky, nedostatky), Oportunities (příležitosti ve vnějším prostředí) a Threats (hrozby 

z vnějšího prostředí). Silné stránky jsou přednostmi či pozitivy sledované oblasti, zatímco 

slabé stránky jsou jejími negativy. Příležitostmi jsou současné či budoucí podmínky 

v okolním prostředí, které jsou pro výstupy sledované oblasti příznivé. Hrozby naopak jsou 

takové podmínky okolního prostředí, které jsou pro výstupy sledované oblasti nepříznivé. 

2. POŽADAVKY NA NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍMI ODPADY 

Nakládání s komunálními odpady včetně jejich dopravy se řídí zákonem č. 185/2001 

Sb., o odpadech v platném znění a jeho prováděcími právními předpisy. Právní úprava stanoví 

požadavky na nakládání s odpady v celé šíři činností - od manipulace v místě vzniku přes 

skladování, dopravu a úpravu až po využití nebo odstranění. Zásadním požadavkem právní 

úpravy je, aby se přednostně předcházelo vzniku odpadů a odpady již vzniklé byly znovu 

využívány (například zálohované obaly), recyklovány (například kovy, papír, plast) či 

energeticky využity a aby pouze nevyužitelné odpady byly odstraňovány.  

Způsoby nakládání s komunálními odpady v obcích jsou zpravidla upraveny obecně 

závaznými vyhláškami obcí, kterými se řídí občané. Zejména je stanoven systém nakládání 

s komunálními odpady obce, tedy místa pro shromažďování odpadů od občanů a rozsah 

třídění komunálních odpadů podle druhů. Obce také stanoví způsob plateb za komunální 

odpady, které mohou být v zásadě buď paušální na osobu, nebo podle množství odpadů. 

Způsob platby za odpady a systém nakládání s odpady v dané obci mají vliv na skladbu 

i množství jednotlivých druhů komunálních odpadů. 

Systém odpadového hospodářství obce závisí na vybavenosti obce příslušnou 

infrastrukturou a dílem také na možnostech svozu a nakládání s odpady, třebaže požadavky 

obcí aktivně rozvoj služeb svozu a nakládání s odpady ovlivňují. Obce především stanoví: 

• místa pro shromažďování odpadů 

• rozsah odděleného shromažďování odpadů 

• typy nádob na odpady 

• svozový režim 

V rozvržení systému odpadového hospodářství je poměrně velká flexibilita, minimální 

standard je zákonem stanoven jen v základních obrysech. Dle § 17, odst. 3. je obec  povinna 

v souladu se zvláštními právními předpisy určit místa, kam mohou fyzické osoby odkládat 

komunální odpad, který produkují, a zajistit místa, kam mohou fyzické osoby odkládat 

nebezpečné složky komunálního odpadu (např. zbytky barev a spotřební chemie, zářivky, 

rozpouštědla). Povinnost zajištění míst k odkládání nebezpečných složek komunálního 

odpadu obec splní určením místa k soustřeďování nebezpečných složek komunálního odpadu 

ve stanovených termínech, minimálně však dvakrát ročně, a dále zajištěním odvozu 
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oprávněnou osobou. Obec může tento systém v případě potřeby doplnit pravidelným 

mobilním svozem oprávněnou osobou. Kromě toho §17 odst. 2 říká, že obec může ve své 

samostatné působnosti stanovit obecně závaznou vyhláškou obce systém shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejím 

katastrálním území, včetně systému nakládání se stavebním odpadem. Obec také může 

stanovit způsob komunitního kompostování (§10 odst. 2), který ovšem nesměřuje k dopravě, 

ale k prevenci svozu bioodpadů a k jejich využití v místě. 

Doprava odpadů, včetně komunálních, je upravována celou škálou právních předpisů. 

Pro požadavky na dopravu odpadů jsou v zásadě podstatné dvě věci, a to zda jde o dopravu: 

• vnitrozemskou nebo mezinárodní 

• nebezpečných odpadů nebo ostatních odpadů   

Pro mezinárodní dopravu odpadů v EU platí ustanovení Nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 ze dne 14. června 2006 o přepravě odpadů, která jsou 

přenesena do české právní úpravy a zahrnují požadavky na řízení mezinárodního pohybu 

odpadů, včetně postupů notifikace a schvalování přepravy vybraných okruhů odpadních 

komodit. Vnitrozemská doprava odpadů takto omezována není. Přeprava nebezpečných 

odpadů (dále jen „NO“) podléhá přísnějšímu režimu ohlašování a schvalování a je ohlašována 

i na úrovni vnitrostátní přepravy, což však nemá odkladný účinek pro samotné dopravní 

výkony. Ohlašování přepravy NO má především za cíl zamezit nelegálnímu nakládání s NO.   

Pro původce odpadů platí povinnost evidovat produkované odpady. Evidence odpadů 

je každoročně ohlašována do informačního systému o odpadech, avšak tuto ohlašovací 

povinnost mají jen subjekty s produkcí větší než 50kg nebezpečných odpadů a 50t ostatních 

odpadů. Proto v národních bilancích produkce odpadů část odpadů chybí nebo není 

jednoznačně vyjádřena. Dalším úskalím stanovení produkce odpadů, a tedy i například 

přepravních výkonů potřebných k dopravě odpadů do zařízení pro nakládání s odpady, jsou 

časté chyby v zařazování odpadů do skupina podle druhů.Tyto problémy jsou kontrolními 

mechanismy odstranitelné pouze částečně.  

ZÁVĚR 

Na základě výše uvedených požadavků lze závěrem uvést silné a slabé stránky 

legislativy upravující nakládání s komunálními odpady, především pak jejich dopravy, a také 

legislativní příležitosti a hrozby. 

Za silnou stránku lze považovat především to, že obce mají povinnosti původce 

odpadů za odpady produkované svými občany a existuje tedy jeden subjekt, který odpovídá 

za komunální odpady od občanů na území obce. Je také povinnost obcí stanovit místa pro 

shromažďování odpadů. Systém odpadového hospodářství obce bývá zpravidla stanoven 
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vyhláškou obce a je v rámci obce sjednocen. Další silnou stránkou je i fakt, že s odpady 

mohou nakládat jen právnické a  fyzické osoby, oprávněné k podnikání, a existuje tedy 

omezená množina subjektů, které mohou nakládat s komunálními odpady. Tyto subjekty musí 

splňovat určitou minimální kvalifikaci. Pozitivně lze hodnotit i skutečnost, že produkce 

odpadů je evidována a ohlašována do centrálního informačního systému o odpadech, což 

umožňuje zpracování dat pro potřeby dopravního řešení systémů odpadového hospodářství. 

Na druhou stranu lze ale za slabou stránku považovat to, že mezinárodní přeprava 

odpadů je zatížena poměrně složitým ohlašovacím a povolovacím procesem. Negativním 

jevem je i roztříštěnost systémů shromažďování a tím i svozu různých komodit odpadů na 

celém území ČR, která je dána tím, že obce často upravují své systémy odpadového 

hospodářství odlišně, protože jsou jen v malé míře sjednoceny zákonnými povinnostmi. 

Systém stanovení výše plateb za komunální odpady také neumožňuje v řadě případů přenést 

veškeré náklady na odpady na uživatele služeb a obce jsou nucené odpady dotovat. 

V neposlední řadě je třeba uvést, že evidence odpadů nepodchycuje veškerou produkci 

odpadů a bývá nepřesná. 

Za potenciální příležitost lze považovat sjednocení standardu systému pro komunální 

odpady obcí. Důraz na oddělené shromažďování a přednostní využití odpadů může přispět ke 

zvýšení požadavků na rozsah nebo kvalitu svozu a dopravy odpadů. Požadavky na zvýšení 

využívání komunálních odpadů zvýší požadavky na dopravu odpadů do nových zařízení na 

využití odpadů.  

Hrozbu lze spatřovat v tom, že národní právní úprava může silně omezovat 

mezinárodní přepravu odpadů včetně komodit vyrobených úpravou komunálních odpadů. 

Dále hrozí zvýšení nákladů na svoz a přepravu odpadů v případě nepružného nastavení 

standardu systému pro komunální odpady obcí. 

Poznámka: Tento příspěvek je publikován jako výstup z výzkumu CG932-066-520 

„Modelování logistiky odpadů v městských aglomeracích“.  
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Anotácia 

V článku je poukázané na existenciu rizík v preprave nebezpečných odpadov po 

železnici a na následky, ktoré vzniknú pri porušení jednej alebo viacerých podmienok 

v preprave. Pri dodržaní predpísaných ustanovení dochádza k zmenšovaniu rizík a súčasne 

k rastu bezpečnosti.  

Summary 

At the paper are describing some risks in transportation of dangerous waste on 

railway transport. Great emphasis is put on breach more condition of transportation. 

Performance of act and law bring increasing of risks and threats. 

ÚVODOM K TÉME 

Je veľa rôznych definícií benchmarkingu podľa jeho druhu a zamerania. Základný 

princíp benchmarkingu výstižne charakterizuje definícia (www.sbic.sk): „Benchmarking je 

proces systematického a kontinuálneho porovnávania a merania produktov, služieb, procesov 

a metód organizácií s tými, ktorí boli uznaní ako vhodní pre toto meranie (vzoroví 

konkurenti), za účelom definovať ciele pre zlepšenie vlastných aktivít.“ Z uvedeného 

vyplýva, že benchmarking je nástrojom skvalitňovania vnútropodnikových procesov a je 

aktívnou súčasťou manažmentu kvality. Benchmarking patrí medzi analyticko-syntetické 

metódy manažérstva kvality. Umožňuje zabezpečiť priebežnú analýzu postavenia vlastnej 

spoločnosti v konkurenčnom prostredí. V preprave odpadov zvyšuje medzi iným aj jej 

bezpečnosť.    

POŽÍVANIE PODTLAKOVÝCH NÁDRŽÍ NA ODPADY 

Odpady (Wastes)  sú látky, roztoky, zmesi alebo predmety, ktoré sa nepoužívajú 

priamo, ale ktoré sa prepravujú za účelom spracovania, uloženia, likvidácie spálením alebo 

iným spôsobom. Odpady  v železničnej preprave sa môžu prepravovať aj v podtlakových 

nádržiach na odpady (Vacuum-operated waste tanks) sú nádržkové kontajnery alebo výmenné 

nádržkové nadstavby používané predovšetkým na prepravu nebezpečných odpadov, ktorá 

majú zvláštnu konštrukciu alebo zariadenie umožňujúce nakládku a vykládku odpadov. 
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Odpady pozostávajúce z  horľavých zápalných látok, horľavých tuhých látok, 

samovoľne reagujúcich látok, znecitlivených výbušných tuhých látok , oxidujúcich látok, 

jedovatých látok, infekčných látok, žieravých látok alebo rôznych nebezpečných látok 

a predmetov, sa môžu prepravovať v podtlakových nádržiach na odpady, ak je preprava 

uskutočňovaná v nádržkových kontajneroch alebo nádržkových výmenných nadstavbách. 

Látky priradené ku kódu nádrže L4BH v stĺpci (12) tabuľky A v kapitole 3.2 RID alebo 

inému kódu povolenému podľa hierarchie cisternových vozňov, sa môžu prepravovať 

v podtlakových nádržiach na odpady, ak sú v časti 3 kódu nádrže uvedené písmená "A" alebo 

"B" (A- nádrž so spodnými otvormi na plnenie alebo na vyprázdňovanie s 2 uzávermi; 

B = nádrž so spodnými otvormi na plnenie alebo na vyprázdňovanie s 3 uzávermi). 

RIZIKÁ V PREPRAVE NEBEZPE ČNÉHO ODPADU PO ŽELEZNICI 

Riziko je kvantitatívne a kvalitatívne vyjadrenie ohrozenia, jeho stupeň alebo miera. 

Je to pravdepodobnosť vzniku negatívneho javu, s výsledkom  odlišným od plánovaného 

alebo predpokladaného výskytu ničivého javu v priestore a čase. V preprave nebezpečných 

odpadov po železnici sa uvažuje s nasledovnými rizikami:  

• riziko vzniku železničnej nehody, 

• riziko vzniku technickej poruchy vozňa, 

• riziko vzniku mimoriadnej udalosti: 

o v súvislosti so živelnou pohromou, 

o v súvislosti s haváriou osobitného vlaku, 

o v súvislosti s hrozbou teroristického útoku a s teroristickým útokom, 

o v súvislosti s požiarom osobitného vlaku, 

o v súvislosti s uvoľnením a pádom osobitného vlaku, 

• riziko vzniku poruchy (nezjazdnosti) železničného zvršku, 

• riziko vzniku poruchy HDV, 

• riziko vzniku prerušenia dodávky el. energie pre HDV, 

• riziko v súvislosti s porušovaním verejného poriadku v obvode železničných dráh 

(protestné akcie). 
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Obr.1 Únik odpadu zo železničnej cisterny – preplnenie cisterny 

zdroj – vlastné foto 

Pre hodnotenie rizík je potrebné  určiť vhodné ukazovatele. Jednou z ciest je použitie 

kvalitatívnych ukazovateľov. V tabuľke č. 1 je môj vlastný návrh na možné pomenovanie 

hodnôt rizika pri preprave nebezpečných odpadov, ktorý som spracovala s použitím rôznych 

informačných zdrojov. 

Tabuľka 1  Kvalitatívne ukazovatele vzniku rizika pri preprave nebezpečných odpadov 

Úroveň Hodnota Podrobný opis 

1 Bezvýznamné 
Nijaký úraz, žiadne poruchy zariadenia a objektov, malé 
finančné straty, 

2 Malé 
Prvá pomoc, malé poškodenie zariadenia a objektov, stredné 
finančné straty 

3 Stredné 
Nevyhnutné lekárske ošetrenie, zásah(polície, požiarnikov, 
zdravotníkov), vyššie škody na zariadeniach a objektov, 
vysoké finančné straty 

4 Veľké 
Rozsiahly úraz, strata pracovnej schopnosti, vysoké škody na 
zariadeniach a objektov, veľmi vysoké finančné straty 

5 Katastrofálne 
Smrť, zamorenie územia, zničené životné prostredie, 
poškodené objekty, strata majetku, bezpečnosti zamestnancov, 
enormné finančné straty 
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NÁVRH OPATRENÍ NA ZNIŽOVANIE A ELIMINÁCIU RIZÍK 

V PREPRAVE NEBEZPEČNÝCH ODPADOV PO ŽELEZNICI 

Pri preprave nebezpečných odpadov je možné niektoré riziká iba znižovať iné je nutné 

eliminovať. Z uvedeného dôvodu je ďalej navrhnutý spôsob na znižovanie , príp. elimináciu 

rizík. 

• Vypracovať systém sledovania prepravy počas celej doby prepravy, 

• vypracovať právne predpisy tak, aby boli stanovené presné pravidlá na vzájomnú 

spoluprácu medzi dopravcami, prepravcami, štátnou správou, železničnou políciou, 

• vypracovať pravidlá spolupráce jednotlivých zložiek zúčastnených pri preprave 

nebezpečného tovaru po železnici,  

• vypracovať havarijné plány, plány ochrany a dbať na ich aktualizáciu, 

• zabezpečiť osobné ochranné prostriedky pre prípad havárie, 

• zabezpečiť prostriedky potrebné v prípade vzniku havárie a uskladniť ich na 

dostupnom mieste , 

• vyškoliť pracovníkov zúčastnených na preprave z príslušných predpisov, havarijných 

plánov, možných rizík a postupov v prípade vzniku havárie,  

• pravidelné kontroly funkčnosti zariadení železničnej infraštruktúry, 

• vytvoriť priestory na prečerpávanie odpadových látok, zabezpečiť priestor na 

prečerpávanie pred únikom týchto látok do ovzdušia, spodných vôd a pôdy. 
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Abstract 

In the most important area in logistics planning and management is the area of stock 

falls. The stock ensures the smooth running of production and provides great leeway. If the 

excess inventory, tie a lot of funds that the enterprise could be used otherwise. If a stock is 

shortage, causing difficulties in manufacturing. Stop production or rebuilding machines for 

a company not only financial, but also a time of loss. To such a case the company to avoid, 

since they require careful planning, business management and inventory tracking. The aim of 

this work is to optimize stock holding in the automotive industry by revealing gaps and 

optimization of supply with respect to the financial side and the capacity of the company. 

ÚVOD 

V súčasnosti existuje na všetkých trhoch veľká konkurencieschopnosť, na podniky sú 

kladené vysoké nároky. Aby podnik v tomto prostredí prežil, musí získať konkurenčnú 

výhodu oproti ostatným. Jednou z konkurenčných výhod sa môže stať aj dobre prepracovaný 

logistický systém. Logistike, ako vednej disciplíne a nástroju riadenia, sa v poslednej dobe 

prisudzuje čoraz väčší význam. Zaoberá sa optimálnou koordináciou, zosúladením, 

prepojením a optimalizáciou toku surovín, materiálu, polovýrobkov, výrobkov a služieb, ale 

aj tokom informácií a financií. Vo všetkých týchto oblastiach je viazané veľké množstvo 

finančných prostriedkov, ich plánovanie a riadenie je preto pre podniky veľmi dôležité. Medzi 

najdôležitejšie oblasti v logistickom plánovaní a riadení patrí oblasť zásob. Tie zabezpečujú 

plynulý chod výroby a poskytujú veľký manévrovací priestor. Ak je zásob nadbytok, viažu 

veľa finančných prostriedkov, ktoré by podnik mohol použiť inak. Ak je zásob nedostatok, 

spôsobujú ťažkosti vo výrobe. Zastavenie výroby, prípadne prestavovanie strojov predstavuje 

pre spoločnosť nie len finančné, ale aj časové straty. Aby sa takýmto prípadom v podniku 

predišlo, vyžaduje sa od manažmentu podniku starostlivé plánovanie a sledovanie stavu 

zásob. 
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ZÁSOBOVACIA LOGISTIKA 

Náplňou zásobovacej logistiky je nákup základného a pomocného materiálu, 

polotovarov a čiastkových výrobkov od subdodávateľov. Táto náplň je rozdelená medzi dva 

útvary, a to:  

• útvar nákupu – zaoberajúci sa hlavne administratívnou povahou práce, prieskumom 

nákupného trhu, otvorením a uzavretím nákupného jednania, cenovou a hodnotovou 

analýzou, správou nákupu, vybavovaním objednávok atď.,  

• útvar skladového hospodárstva a manipulácie s materiálom – zodpovedný nielen za 

administratívne úlohy ale aj za fyzickú povahu úloh spojených s fyzickými tokmi 

materiálov a tovarov ako napr. prijímanie materiálu na sklad, jeho následná kontrola, 

skladovanie a správu skladov, vnútropodnikovú dopravu ale aj za plánovanie, riadenie 

a kontrolu hmotných informačných tokov.  

Zásobovanie patrí medzi jednu z najdôležitejších podnikových aktivít. Zaisťuje 

podniku hmotné a nehmotné výrobné činitele potrebné k jeho činnosti. Pre podnik majú 

zásoby pozitívny i negatívny význam. Negatívny spočíva predovšetkým v tom, že v zásobách 

podnik viaže kapitál, spotrebováva prácu a prostriedky a nesie so sebou riziko znehodnotenia, 

nepoužiteľnosti alebo nepredajnosti. Na druhej strane však zásoby riešia časový, miestny, 

kapacitný a sortimentný nesúlad medzi výrobou a spotrebou, zaisťujú plynulosť výrobného 

procesu a kryjú rôzne nepredvídané výkyvy. (Drahotský, Řezníček, 2003). Každý podnik 

musí zvážiť výhody a nevýhody držania zásob na sklade, vzhľadom na svoje podmienky. 

Výhodou udržiavania zásob je umožniť podniku dosiahnuť efekt úspor z rozsahu výroby, 

napríklad úspory plynúce z nákupu vo veľkom rozsahu (množstevné rabaty) a tiež takto 

možno dosiahnuť zníženie nákladov na prepravu, vyrovnávať dopyt a ponuku – riziko 

plynúce z nedodania výkonu zákazníkovi včas pri zvýšení dopytu (hlavne pri sezónnom 

zvýšení dopytu) a poskytovať ochranu pred nepredvídateľnými udalosťami (napr. pred 

vyčerpaním zásob v prípade variabilného dopytu, pred zvýšením ceny surovín a pod.).  

NÁKLADY NA UDRŽIAVANIE ZÁSOB 

Náklady na udržiavanie zásob sú náklady, ktoré súvisia s výškou zásob na sklade. 

Skladajú sa z rady rôznych nákladových položiek a skúsenosti z praxe ukazujú, že patria 

medzi najväčšie náklady logistiky. Pre účely rozhodovania sú dôležité najmä tie položky, 

ktoré sa menia v závislosti od objemu skladovaných zásob. Hlavnými položkami nákladov na 

udržovanie zásob, ktoré sú závislé od veľkosti zásob sú:  

• kapitálové náklady – zodpovedajú návratnosti, ktorú by podnik z týchto prostriedkov 

dosiahol, keby ich investoval iným spôsobom, t.j. keby neboli viazané v zásobách 

(náklady z viazanosti obežných prostriedkov v zásobách), 
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• náklady spojené so službami – zahrňujú poistenie a zdanenie zásob,  

• náklady na skladovanie zásob –týkajú sa nákladov na skladovaciu plochu, ktorá sa 

mení v závislosti na stave zásob, 

• náklady na riziká – straty vyplývajúce z morálneho opotrebenia, drobných krádeží, 

presunu v rámci systému zásob a z poškodenia.  

ANALÝZA SÚ ČASNÉHO STAVU LOGISTICKÉHO RIADENIE 

V PODNIKU 

V poslednej dobe sa efektívnemu riadeniu logistiky pripisuje kľúčový význam pri 

hľadaní možností, ako zlepšiť konkurenčné schopnosti podniku. Aktivity ako stanovenie 

logistického rozpočtu, riadenie logistiky, plánovanie stavu a štruktúry zásob, zákaznícky 

servis sú neoddeliteľnou súčasťou logistického riadenia v podniku. Prínos optimalizácie zásob 

do podniku je preukázateľný na štúdii, ktorá vchádza z konkrétnych údajov podniku 

automobilového priemyslu. Následne sú prezentované údaje získané z útvaru logistiky, ktorý 

je priamo podriadený riaditeľovi spoločnosti. Delí sa na tri časti a to na materiálové 

hospodárstvo, skladové hospodárstvo a logistické systémy. Na oddelení pracuje spolu 

35 zamestnancov. Každému zo zamestnancov je pridelená oblasť, za ktorú je zodpovedný. 

Všetci zamestnanci logistického oddelenia úzko spolupracujú, pravidelne organizujú porady, 

aby čo najlepšie prepojili jednotlivé oblasti a vytvorili tak ucelený systém. Za objednávanie 

materiálu zodpovedajú zamestnanci logistického oddelenia, ktorí sa riadia plánom výroby. 

Ročné plány výroby sa zhotovujú v materskej firme v Nemecku. Tie sa potom rozpracovávajú 

na mesačné, čiastkové už priamo v pobočke. Keď sa naplánujú mesačné plány, rozpošlú sa 

zainteresovaným zamestnancom v spoločnosti a tiež dodávateľom materiálov, aby si utvorili 

predstavu o budúcich požiadavkách na dodanie materiálu a vedeli si rozvrhnúť svoju výrobu 

tak, aby boli schopní dodať požadované množstvo materiálov včas. V súčasnosti spoločnosť 

prechádza na nový informačný systém SAP, aby zvýšila dostupnosť informácií pre ostatné 

spoločnosti patriace do korporácie a aby skvalitnila komplexný riadiaci proces v rámci 

spoločnosti, logistiku nevynímajúc. Systém je schopný kontrolovať riadenie materiálového 

a skladového hospodárstva, potrebuje však vstupné informácie a zadanie podmienok 

optimálneho riadenia, ktoré je nutné dodržať aby fungoval správne. Pre plné využívanie 

nového informačného systému je potrebné transformovať dáta zo starého systému a vyškoliť 

zamestnancov aby ho dokázali zvládnuť. Preto sa v blízkej dobe nepočíta s plným využívaním 

systému.  

Oddelenie logistiky pred dvoma rokmi vypracovalo ABC analýzu materiálov, ktorou 

sa materiály rozdelili do troch skupín, čo je prvým krokom ku kvalitnému riadeniu zásob 

materiálu. Spoločnosť si tiež určuje výšku poistných zásob. Čo podniku chýba, je určenie 

výšky signálnej hladiny jednotlivých položiek materiálu. O tom, kedy materiál objednať sa 

zamestnanci rozhodujú na základe vlastného úsudku. Do systému bude potrebné zadať 
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rozdelenie materiálov a kritériá, podľa ktorých sa materiály rozdelili, ďalej signálne hladiny 

a výšku poistných zásob všetkých materiálov. Systém bude na základe týchto údajov schopný 

generovať potrebu materiálu. Vzhľadom na uvedené skutočnosti je potrebné preveriť 

zadelenie materiálov do skupín A, B, C, navrhnúť spôsob určovania signálnej hladiny a výšky 

poistných zásob jednotlivých materiálov. Cieľom tejto práce je nájsť taký systém, ktorý 

zoptimalizuje zásobovací systém v spoločnosti, pričom musia byť splnené tieto podmienky:  

• sklady by mali byť aj naďalej využívané na 75 – 90%,  

• riadenie systému by malo byť efektívne a nenáročné,  

• jednotlivé materiály by mali mať dostatočnú minimálnu zásobu na pokrytie potreby,  

• v zásobách by malo byť viazaných menej finančných prostriedkov ako v súčasnosti.  

Pre riešenie práce bolo vybraté riešenie pomocou diferencovaného systému riadenia 

zásob (metóda ABC) a politika typu [t, s, S], ktorá najlepšie spĺňa požiadavky spoločnosti. Do 

budúcnosti sa uvažuje s využitím systému SAP, preto sa naskytá aj možnosť použitia 

informačných systémov. Podnik používa veľké množstvo materiálov, preto z kapacitných 

dôvodov v práci nie sú uvedené všetky. Pre názornú ukážku zaradenia materiálov do skupín 

A, B alebo C bolo vybraných niekoľko reprezentatívnych materiálov. V skutočnosti však táto 

analýza zahŕňa všetky materiály. Ako hlavné kritérium pri zadeľovaní jednotlivých druhov 

materiálov do skupín bol určený podiel na obrate. Pri členení do skupín sa tiež prihliadalo na 

existujúce podmienky dodávateľsko-odberateľských vzťahov. Momentálne sú dodávatelia 

schopní plniť požiadavky spoločnosti na materiál, no v prípade zmeny u dodávateľov alebo 

spoločnosti (napr. zvýšením výroby, zmenou množstva daných výrobkov a pod.) je túto 

analýzu potrebné znova prehodnotiť.  

Po analýze všetkých materiálov boli tieto zoradené od najväčšieho podielu na obrate 

po najmenší. Zároveň bol vypočítaný kumulovaný podiel na sortimente a obrate, ktorý 

umožnil rozdelenie jednotlivých druhov materiálov do skupín A, B alebo C. Dodávatelia sú 

schopní plniť požiadavky spoločnosti na materiál, takže v tomto prípade dané kritérium nijako 

neovplyvnilo zaradenie daných materiálov do skupín. Do skupiny A boli zaradené štyri druhy 

materiálu, do skupiny B sedem druhov materiálu a do skupiny C patrí zvyšných 9 druhov 

materiálu. Systém riadenia zásob položiek, ktoré patria do skupiny „A“ v zmysle ABC 

klasifikácie bude založený na objednávaní ekonomických množstiev (EOQ), na presnom 

určení optimálnej výšky poistnej zásoby a parametre objednávania sa budú prepočítavať pre 

každú položku zvlášť.  

Tabuľka 1 Položky skupiny A s doterajším objednávacím cyklom a veľkosťou 
objednávky 

Položky zo skupiny A Ročná potreba (ks) 
Objednávací cyklus 

(dni) 

Veľkosť objednávky 

(ks) 
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Položky zo skupiny A Ročná potreba (ks) 
Objednávací cyklus 

(dni) 

Veľkosť objednávky 

(ks) 

materiál 001 700 000 7 15 500 

materiál 002 700 000 7 15 500 

materiál 003 900 000 7 20 000 

materiál 004 900 000 7 20 000 

Na výpočet veľkosti objednávky bol použitý vzťah (1) 

   (1) 

kde:  

S (RP) = spotreba v čase T [ks]  

Q = veľkosť objednávky [ks]  

no = obstarávacie náklady pripadajúce na 1 objednávku [Sk/objednávku]  

ns = náklady na skladovanie [Sk/(ks*deň)]  

T = sledované obdobie (1 rok = 320 pracovných dní)  

Pri zohľadnení doby dodania materiálu (1 deň pri materiáloch 001 a 002 a 2 dni pri 

materiáloch 003 a 004), nákladov na dodávku, skladovacích nákladov a spotrebe v čase boli 

vypočítané optimálne dodávky materiálu, ktoré sú uvedené v tabuľke 2:  

Tabuľka 2 Nové objednávacie množstvá a objednávacie cykly 

Položky zo skupiny "A"  Ročná potreba (ks) 
Objednávací cyklus 

(dni) 

Veľkosť objednávky 

(ks) 

materiál 001  700 000 2 5 000 

materiál 002  700 000 2 5 000 

materiál 003  900 000 2 7 500 

materiál 004  900 000 2 7 500 

Keďže tento materiál patrí do skupiny A (je najdrahší), častejšie objednávanie je 

vhodnejšie, nakoľko neviaže toľko finančných prostriedkov v zásobách. Pretože spotreba 

položiek nie je rovnomerná a uplatňujú sa pri nej určité náhodné odchýlky, bude nová 

objednávka vystavená vždy, keď zásoba poklesne pod určitú hraničnú hodnotu, signálnu 

hladinu. Pri zásobách typu A bude použitý systém [t, s, S]. Signálna hladina musí 

zohľadňovať spotrebu položky počas dodacej lehoty, poistku proti náhodným odchýlkam 

v spotrebe položky a optimálny stupeň krytia požiadaviek výroby na vstupné materiály (od 

zásobovania bude vyžadovaný vysoký stupeň krytia požiadaviek výroby na vstupné 

materiály, až 95% požiadaviek výroby musí byť okamžite uspokojených zo zásoby). 
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ANALYTICKO-ŠTATISTICKÝ POSTUP UR ČENIA POISTNEJ ZÁSOBY V 

SYSTÉMOCH SO SIGNÁLNOU HLADINOU 

Pri riešení problému sa vychádzalo z nasledovných predpokladov: 

• pri určovaní výšky poistnej zásoby sa brali do úvahy len odchýlky v spotrebe 

jednotlivých položiek, 

• výška poistnej zásoby bola určovaná na základe požiadavky pohotovosti dodávok 

95% (t. j. 95% z celkového počtu požiadaviek má byť realizovaných priamo zo 

zásoby) 

• pri štatistickom spracovaní údajov sa brali do úvahy len údaje o priebehu spotreby 

zásoby za posledný rok, pričom sa u sledovaných položiek neodhalil významný trend 

rastu ani klesania dopytu, len existencia náhodnej zložky. 

Pretože interval neistoty je u systémov s voľnými objednávacími termínmi rovný 

dĺžke dodacej lehoty, poistná zásoba je určená nasledovne (2): 

Xp = R*    (2) 

kde:  

Xp = poistná zásoba 

R = poistný koeficient, veľkosť závisí od požadovaného stupňa pohotovosti dodávok  

ld = dĺžka dodacej lehoty (v dňoch)  

σd = smerodajná odchýlka dennej spotreby materiálu, pričom veľkosť smerodajnej 

odchýlky je určená z historických údajov o spotrebe nasledovne:  

  (3) 

kde:  

n = počet vyhodnocovaných údajov  

Si = spotreba v i-tom dni  

S = priemerná denná spotreba  

Výška poistného koeficientu (R) sa odvíja od bodovacej tabuľky pre stanovenie 

koeficientu poistnej zásoby spolu s tabuľkou hodnôt poistného činiteľa pre rôzne stupne 

úplnosti dodávok. K základným 50 bodom bolo po zohľadnení spoľahlivosti a pružnosti 

dodávateľov, charakteru spotreby, plánovateľnosti a ďalších kritérií pridaných ďalších 

niekoľko bodov. Po sčítaní bodov sme stanovili výšku poistného koeficientu na 1,65 
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(materiály 001 a 002 dosiahli v hodnotení 93 bodov, materiály 003 a 004 dosiahli v hodnotení 

95 bodov) pre všetky druhy materiálov skupiny A.  

Tabuľka 3 Signálna hladina a poistné zásoby materiálov patriacich do skupiny A  

Položky zo skupiny "A"  Signálna hladina  Poistná zásoba  

materiál 001  4 688 ks  2 500 ks  

materiál 002  4 688 ks  2 500 ks  

materiál 003  9 375 ks  3 750 ks  

materiál 004  9 375 ks  3 750 ks  

Podobným systémom boli vypočítané aj položky skupiny B a C. 

VYHODNOTENIE A ZÁVER 

Naše prepočty sú pre podnik veľkým prínosom, no nie konečným riešením. V praxi je 

potrebné zohľadniť aj ďalšie obmedzujúce podmienky, ktoré z rôznych dôvodov nie sú 

v našich výpočtoch zohľadnené:  

1. Pri výpočte optimálnej veľkosti dodávky sa nebrala do úvahy kapacita kamiónov. 

Vypočítané množstvá bude potrebné prispôsobiť tomuto faktu. Pritom treba brať do 

úvahy, či sa materiál nakupuje u jedného dodávateľa alebo u viacerých, pretože 

materiál odoberaný od jedného dodávateľa sa dá distribuovať v jednom kamióne.  

2. Poistná zásoba sa pri všetkých druhoch materiálov vo všetkých skupinách berie ako 

najnižšie možné prípustné množstvo zásob materiálov na sklade. V prípade, že by 

zásoby materiálov klesli pod túto hranicu, spoločnosti by to mohlo spôsobiť buď 

väčšie obstarávacie náklady na promptnú dodávku materiálu, zbytočnú stratu času 

spôsobenú prestavovaním strojov, prípadne menšie oneskorenia dodávky výrobkov 

odberateľom. Preto je tento jav nepotrebný.  

3. To, že poistná zásoba je určená len vo výške, ktorá pokrýva doručenie ďalšej dodávky 

je spôsobené len menšími výkyvmi v spotrebe materiálu. V spoločnosti by však okrem 

poistnej zásoby mali rátať aj s tzv. havarijnou zásobou, ktorá by pokryla spotrebu 

materiálu v čase prípadnej neschopnosti dodávateľa dodať požadovaný materiál včas, 

alebo v objednanom množstve. Táto zásoba bola stanovená na základe skúseností 

z minulých rokov na dobu pokrytia výroby 7 dní pre skupiny A a B a pre skupinu C na 

30 dní (pričom havarijná zásoba = denná spotreba * počet dní). 

4. V neposlednom rade treba tieto výpočty pri akejkoľvek zmene podmienok, či už 

u spoločnosti alebo u dodávateľov prepočítať a prehodnotiť. 
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Pri porovnávaní predchádzajúci spôsob zásobovania s novo navrhnutým systémom 

dochádzame k nasledovným záverom: 

1. V používanom systéme sú jednotlivé druhy materiálov priradené do skupín podľa 

ceny, pričom v novom systéme bolo použité kritérium obratu, ktoré je presnejšie. 

Napriek tomu sa zaradenie materiálov do skupiny A nezmenilo, zo skupiny C bol do 

skupiny B preradený materiál s označením 014 a 017, pričom do skupiny C bolo 

presunutých zo skupiny B celkom šesť druhov materiálov (materiály s označením 005, 

006, 012, 013, 018 a 019).  

2. Dochádza tiež k zmenám pri množstve a frekvencii objednávaného tovaru. Riadenie 

všetkých položiek všetkých skupín bolo zjednodušené zavedením rovnakého 

objednávacieho času (pre skupinu A 2 dni, pre skupinu B 7 dní a pre skupinu C až 

30 dní). Systém [t, S] sme navrhli zmeniť na systém [t, s, S]. Tieto dva systémy sú si 

podobné, až na fakt, že systém [t, s, S] je obohatený o signálnu hladinu ukazujúcu, 

kedy je vhodné objednať nový materiál.  

3. Výška poistnej zásoby bola v spoločnosti pre všetky skupiny počítaná ako súčin 

výkonu stroja a dodacej lehoty. V novo navrhovanom systéme je výpočet poistnej 

zásoby pri skupine C takmer rovnaký (pozn. poistná zásoba sa nepočíta ako súčin 

výkonu stroja a dodacej lehoty ale ako súčin priemernej dennej spotreby materiálu 

a dĺžky dodacej lehoty, čo považujeme za presnejšie vyjadrenie). V skupine 

materiálov A je poistná zásoba počítaná ako rozdiel medzi signálnou hladinou 

a priemernou spotrebou počas dodacej lehoty. V skupine B poistná zásoba predstavuje 

2/3 priemernej spotreby materiálu počas dodacej lehoty. Takmer pri všetkých druhoch 

materiálu sa výška poistnej zásoby znížila. Zvýšila sa len pri materiáloch druhu 001 

a 002. Rozdiel medzi používaným a novo navrhovaným systémom je zobrazený na 

nasledujúcej strane v tabuľke 4. 

Tabuľka 4 Zmeny vo výške poistnej zásoby 

Používaný systém Novonavrhovaný systém 

 
Skupina 

Výška poistnej 

zásoby (ks) 
Skupina 

Výška poistnej 

zásoby (ks) 
Zmena 

materiál 001 A 2200 A 2500 ↑ 

materiál 002 A 2200 A 2500 ↑ 

materiál 003 A 5800 A 3750 ↓ 

materiál 004 A 5800 A 3750 ↓ 

materiál 007 B 2600 B 1 667 ↓ 

materiál 008 B 5100 B 3 333 ↓ 

materiál 009 B 11400 B 7 500 ↓ 

materiál 010 B 5200 B 3 333 ↓ 
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Používaný systém Novonavrhovaný systém 

 
Skupina 

Výška poistnej 

zásoby (ks) 
Skupina 

Výška poistnej 

zásoby (ks) 
Zmena 

materiál 011 B 5800 B 3 750 ↓ 

materiál 014 C 6400 B 4 167 ↓ 

materiál 017 C 7600 B 5 000 ↓ 

materiál 005 B 400 C 375 ↓ 

materiál 006 B 400 C 375 ↓ 

materiál 012 B 600 C 560 ↓ 

materiál 013 B 600 C 560 ↓ 

materiál 015 C 3900 C 3 760 ↓ 

materiál 016 C 1200 C 1 000 ↓ 

materiál 018 B 3000 C 2 880 ↓ 

materiál 019 B 600 C 500 ↓ 

materiál 020 C 500 C 440 ↓ 

 

4. K návrhom nového systému patrí aj počítanie signálnej hladiny pri skupine A. Pri 

skupinách materiálov B a C je medzi dodacou lehotou a objednávacím cyklom väčší 

časový rozdiel, čo si nevynucuje presný výpočet signálnej hladiny. Z nášho pohľadu 

teda nie je potrebné počítať signálnu hladinu tak presne ako v skupine A, je preto 

určovaná intuitívne pracovníkmi zodpovednými za objednávanie materiálov.  

5. Tým, že sa zmenilo zaradenie jednotlivých materiálových položiek do skupín A, B, C, 

zjednotili sa frekvencie objednávania materiálov a upravili sa množstvá 

objednávaných materiálov, došlo zákonite aj k zmene vyťaženia skladov a zmene 

štruktúry materiálov na skladoch.  

Pre porovnanie uvádzame v nasledujúcej tabuľke výšku minimálnej zásoby (pozn. 

minimálna zásoba v používanom systéme je totožná s poistnou zásobou, v novo navrhovanom 

systéme je minimálna zásoba súčtom poistnej a havarijnej zásoby), priemerný stav zásob na 

sklade a jeho finančné vyjadrenie. Pri porovnaní nákladov na udržiavanie zásob a priemernej 

ročnej zásoby na skladoch používaného systému a novo navrhovaného systému sa ukazuje, že 

hoci je priemerná ročná zásoba materiálu takmer rovnaká, rozdiel vo viazanosti finančných 

prostriedkov je vo výške 636 000,- €. 

Tabuľka 5 Výška minimálnej zásoby, priemerný stav zásob a finančné vyjadrenie 

 Súčasný systém Novo navrhovaný systém 

Skupina 
Druh 

materiálu 

Min. 
zásoba 

(ks) 

Priemerná 
ročná zásoba 

(ks) 

Finančné 
vyjadrenie 

(v €) 

Min. 
zásoba (ks) 

Priemerná 
ročná zásoba 

(ks) 

Finančné 
vyjadrenie 

(v €) 



 

 118 

 Súčasný systém Novo navrhovaný systém 

Skupina 
Druh 

materiálu 

Min. 
zásoba 

(ks) 

Priemerná 
ročná zásoba 

(ks) 

Finančné 
vyjadrenie 

(v €) 

Min. 
zásoba (ks) 

Priemerná 
ročná zásoba 

(ks) 

Finančné 
vyjadrenie 

(v €) 

A 1 2 200 39 578 316 954 17 813 22 202 177 801 

A 2 2 200 39 578 316 954 17 813 22 202 177 801 

A 3 5 800 52 460 489 067 23 438 29 154 271 793 

A 4 5 800 52 460 489 067 23 438 29 154 271 793 

B 7 2 600 40 655 81 811 10 417 45 417 91 394 

B 8 5 100 74 558 107 910 20 833 90 833 131 466 

B 9 11 400 96 514 119 098 27 188 105 952 130 745 

B 10 5 200 41 233 58 482 12 083 47 083 66 779 

B 11 5 800 69 251 96 882 13 594 52 962 74 094 

B 14 6 400 48 789 47 537 15 105 58 869 57 358 

B 17 7 600 76 542 66 923 18 125 70 625 61 750 

C 5 400 28 653 44 565 6 000 22 920 35 648 

C 6 400 28 653 44 565 6 000 22 920 35 648 

C 12 600 31 115 68 453 8 998 34 198 75 236 

C 13 600 31 115 63 319 8 998 34 198 69 593 

C 15 3 900 75 669 43 106 31 885 116 485 66 358 

C 16 1 200 22 471 18 239 8 500 31 000 25 162 

C 18 3 000 69 857 70 230 24 443 89 243 89 719 

C 19 600 20 006 24 161 4 250 15 500 18 719 

C 20 500 10 450 7 071 3 721 13 621 9 217 

Spolu 71 300 949 607 2 574 394 302 642 954 538 1 938 073 

Optimalizácia nemusí nutne znamenať zníženie celkových zásob materiálu. 

Požiadavkou spoločnosti bolo, aby aj naďalej využívala svoje skladové priestory na 75 až 

90%, aby minimálna zásoba stačila na pokrytie potreby spoločnosti, pričom by sa mala znížiť 

viazanosť finančných prostriedkov v zásobách a riadenie by malo byť efektívne a nenáročné.  

Pri porovnaní súčasného a novo navrhovaného systému vidieť, že zmena systému by 

prispela k zoptimalizovaniu zásobovacieho systému a zároveň by splnila aj požiadavky dané 

spoločnosťou:  

• pri používaní novo navrhovaného systému by spoločnosť v zásobách viazala menej 

finančných prostriedkov (pozn. rozdiel predstavuje 19 090 000 Sk ročne),  

• znížila by sa náročnosť sledovania zásob, pretože zavedením signálnej hladiny zásob 

pracovníci vidia, ktorý materiál treba objednať aj ak sa vyskytne nejaká mimoriadna 

udalosť v podniku (prudká zmena v spotrebe materiálu),  



 

 119 

• novo navrhovaný systém je prehľadnejší (doby objednávania materiálov sa 

v jednotlivých skupinách zjednotili.  

Vzhľadom na budúce rozširovanie spoločnosti by bolo vhodné odhaliť a napraviť 

nedostatky súčasného systému. Svojou prácou sme spoločnosti poskytli návod, ktorého sa pri 

optimalizácii môže pridržiavať. 

POUŽITÁ LITERATÚRA 

[1] CEMPÍREK, V., KAMPF, R. Logistika. Institut Jana Pernera, Pardubice, 2005. ISBN 

80-86530-23-X. 

[2] DRAHOTSKÝ, I., ŘEZNÍČEK, B.: Logistika, Procesy a jejich řízení. Brno, 2003. 

[3] KŘÍŽOVÁ, Elena – GREGOR, Milan – RAKYTA, Miroslav. 1994. Podniková 

logistika. Žilina : VŠDS, 1994. 197 s. ISBN 80-7100-201-1. 

[4] LAMBERT, D. M., STOCK, J. R. a ELLRAM, L. M. 2000. Logistika. 1. vyd. Praha. 

[5] MAXMEDIA. 2008. http://www.atpjournal.sk/casopisy/atp_06/pdf/atp-2006-09-

33.pdf. 

[6] STERN, Juraj – DUPAĽ, Andrej. 1999. Logistika.1.vyd. Bratislava : Ekonóm, 1999. 

161 s. ISBN 80-225-1142-0. 

[7] SAP AG. 2008. http://www.sap.com/sk/company/index.epx. 

[8] WIKIPEDIA. 2008. http://sk.wikipedia.org/wiki/Logistika. 

 

RECENZENT 

doc. Ing. Rudolf Kampf, Ph.D. 



 

 120 

POROVNÁNÍ PODÍLU JEDNOTLIVÝCH ODV ĚTVÍ NA 

PRODUKCI ODPADŮ V KRAJÍCH ČR 

Ing. Kateřina Pojkarová, Ph.D. 

Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, Katedra dopravního 

managementu, marketingu a logistiky 

Studentská 95, 53210 Pardubice 

Tel.: +420 466 603 6395, E-mail: katerina.pojkarova@upce.cz 

 
 

Anotace 

Přesto, že od roku 2002 došlo k ČR k poklesu produkce odpadů, je problematika 

odpadů stále aktuální. Na jejich tvorbě se podílí nejrůznější odvětví ekonomiky, a právě 

porovnáním jejich podílu se zabývá tento článek. 

Klíčová slova: odpady, Paterův diagram 

ÚVOD  

Podle zákona č. 106/2005 Sb., což je Zákon o odpadech, je odpadem „každá movitá 

věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze 

skupin odpadů“. [1] Odpady je možné rozdělovat podle různých hledisek, jedním z nich je 

dělení podle vzniku odpadů ve jednotlivých odvětvích podle OKEČ. OKEČ je zkratka 

používaná pro Odvětvovou klasifikaci ekonomických činností, což je jedna ze základních 

ekonomických klasifikací, která poskytuje „základnu pro přípravu statistických údajů 

o různých vstupech, výstupech, tvorbě kapitálu a finančních transakcích ekonomických 

subjektů.“ [2] 

Předmětem klasifikace OKEČ jsou „všechny pracovní činnosti vykonávané 

ekonomickými subjekty a jsou určované jejich vývojem. Obecně je činnost dána kombinací 

práce, výrobní techniky, informační sítě, materiálů, výrobků a vede k vytvoření specifických 

výrobků nebo výkonů (služeb). Každá položka zahrnuje seskupení stejnorodých činností na 

příslušném stupni třídění.“ [3] 

Tato klasifikace byla zavedena v roce 1994. 1.12008 byla uvedená klasifikace 

aktualizována, v současnosti je používaná klasifikace daná evropským standardem NACE 

rev.1.1.  
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PATERŮV DIAGRAM 

Pro zkoumání rovnoměrnosti rozdělení produkce odpadů v jednotlivých odvětvích lze 

využít Paterův diagram pojmenovaný po italském ekonomovi Vilfredu Paterovi. Ten v roce 

1897 přišel na to, že 80 % bohatství země je v rukou 20 % lidí. Jeho Pravidlo 80/20 říká, že 

20 % všech našich činností přináší 80 % zisku. To lze aplikovat v různých oblastech 

hospodářství, odpady nevyjímaje. Názorně je v Paretově diagramu možné ukázat, nakolik je 

rozdělení produkce odpadů v mezi jednotlivé ekonomické činnosti rovnoměrné, či naopak, 

z jak velké části se podílí na tvorbě odpadů pouze jedna nebo několik málo činností daných 

OKEČ. 

Tato porovnání byla provedena na základě dostupných informací z Krajských ročenek 

ČSÚ, kde nejnovější informace jsou z roku 2007, proto je rozdělení činností provedeno podle 

klasifikace OKEČ, nikoli podle nově používané NACE. 

DOMINANTNÍ POSTAVENÍ STAVEBNICTVÍ 

Největší podíl na produkci odpadů má v 70 % krajů v České republice stavebnictví. 

Podle dané klasifikace zahrnuje sekce stavebnictví výstavbu „stavebních objektů pevně 

spojených s místem výstavby, jejich opravami, údržbou, modernizací a rekonstrukcí.“ [4] 

Kraje, ve kterých se na tvorbě odpadů podílí nejvíce stavebnictví, jsou Hlavní město 

Praha, Jihočeský, Plzeňský, Karlovarský, Ústecký, Liberecký, Pardubický, Jihomoravský, 

Olomoucký a Zlínský kraj. Přesto, že v těchto krajích je stavebnictví hlavním producentem 

odpadů, jeho podíl na celkové hodnotě se dosti liší. 

V Hlavním městě Praze, v Jihomoravském a Zlínském kraji dosahuje podíl 

stavebnictví na celkových odpadech přes 60 %, zatímco v Olomouckém, Libereckém 

a Jihočeském kraji není tento podíl ani 30 %. 

V kraji Libereckém má kromě stavebnictví významný podíl na odpadech (21,9 %) 

i odstraňování odpadů, čištění města. Tato sekce „zahrnuje sběr a odstraňování pevných 

odpadů včetně jejich likvidace, odvod a čištění odpadních vod, údržbu kanalizační sítě, ulic, 

silnic, sanační a podobné činnosti.“ [4] 

V Jihočeském kraji se více než 20-ti % kromě stavebnictví podílí na tvorbě odpadů 

sekce výroba a rozvod elektřiny, plynu a teplé vody. Tato sekce vytváří  21,6 % odpadů 

a zahrnuje [4]: 

• elektrickou energii získanou z vodních, tepelných, jaderných aj. elektráren vč. přenosu 

elektřiny do rozvoden a rozvodu uživatelům a dále obchod s elektřinou, 

• výrobu a rozvod plynných paliv, příp. směsí s přírodním plynem,  

• výrobu a rozvod tepelné energie (páry a horké vody) pro ohřev a jiné účely,  
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• výrobu a rozvod chladu, 

• výrobu ledu. 

Podíváme-li se na další kraje, kde je stavebnictví na prvním místě v tvorbě odpadů, 

můžeme si povšimnout dalších sekcí, které se podílí více než 10-ti % na tvorbě odpadů. Jsou 

to: 

• výroba a rozvod elektřiny, plynu a teplé vody (18,4 % v Plzeňském kraji,11 % ve 

Zlínském kraji),  

• služby převážně pro podniky (16,5 % v Jihomoravském kraji). Sem se zahrnují „různé 

činnosti přispívající k rozvoji podnikání a obchodu, vykonávané jak pro ekonomické 

subjekty, tak pro jednotlivé osoby. Jsou to např. právní, účetní a auditorské činnosti, 

poradenství v oblasti podnikání, průzkum trhu a veřejného mínění, architektonické 

a inženýrské činnosti (včetně projektování), reklamní činnosti, zprostředkování 

(nábor) pracovních sil, pátrací a ochranné činnosti“ [4], 

• výroba ostatních nekovových minerálních výrobků (v Olomouckém i Libereckém 

kraji 12,9 %), 

• doprava, skladování a spoje (12,5 % v kraji Hlavní město Praha),  

• recyklace druhotných surovin (11,3% v Ústeckém kraji). Do tohoto oddílu dle OKEČ 

spadají „činnosti spojené se zpracováním druhotných surovin tak, aby byly použitelné 

pro další zpracování jako sekundární surovina“ [4], 

• výroba základních kovů a hutních výrobků (10,2 % v Olomouckém kraji). Do této 

sekce patří „činnosti, které směřují k výrobě nových výrobků, ale zpravidla též 

činnosti obnovující užitné hodnoty již vyrobených výrobků“ [4]. 

KRAJE, KDE STAVEBNICTVÍ NEZAUJÍMÁ DOMINANTNÍ 

POSTAVENÍ 

Největším producentem odpadů ve Středočeském kraji, zaměřeném především na 

automobilový průmysl, je výroba dvoustopých motorových vozidel (kromě motocyklů), 

přívěsů a návěsů. Tato sekce se podílí na celkových odpadech 38 %.   
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Obrázek 1 Paretův diagram produkce odpadů ve Středočeském kraji 

Zdroj: ČSÚ, autor 

Legenda 

1 Výroba dvoustopých motor. vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů 

2 Výroba základ. kovů a hutních výrobků 

3 Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků 

4 Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků kromě výroby strojů a zařízení 

5 Výroba potravin a nápojů 

6 Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru 

7 Zprac. dřeva, výroba dřevařských, korkových, proutěných a slaměných výrobků kromě nábytku 

8 Zemědělství, myslivost a související činnosti 

9 Výroba chemických výrobků 

10 Výroba pryžových a plastových produktů 

11 Výroba strojů a zařízení pro další výrobu 

12 Recyklace druhotných surovin 

13 Těžba a úprava ostatních nerostných surovin 

14 Výroba elektrických strojů a přístrojů 

15 Vydavatelství, tisk a reprodukce zvukových a obrazových nahrávek 

16 Výroba nábytku; ostatní zpracovatelský průmysl 

17 Lesnictví, těžba dřeva a přidružené činnosti 

18 Výroba zdravotnických, přesných, optických a časoměrných přístrojů 

19 Výroba textilií a textilních výrobků 

20 Oděvní průmysl, zpracování a barvení kožešin 
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Jako první na žebříčku odpadů je v Královéhradeckém kraji výroba ostatních 

nekovových minerálních výrobků (26 %). Dalšími významnými sekcemi jsou výroba 

kovových konstrukcí a kovodělných výrobků kromě výroby strojů a zařízení (15, %) a výroba 

potravin a nápojů (14,7 %). 
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Obrázek 2 Paretův diagram produkce odpadů ve Královéhradeckém kraji 

Zdroj: ČSÚ, autor 

Legenda 

1 Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků 

2 Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků kromě výroby strojů a zařízení 

3 Výroba potravin a nápojů 

4 Zprac. dřeva, výroba dřevařských, korkových, proutěných a slaměných výrobků kromě nábytku 

5 Výroba základ. kovů a hutních výrobků  

6 Výroba strojů a zařízení pro další výrobu 

7 Zemědělství, myslivost a související činnosti 

8 Výroba pryžových a plastových produktů 

9 Výroba dvoustopých motor. vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů 

10 Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru 

11 Lesnictví, těžba dřeva a přidružené činnosti  

12 Výroba textilií a textilních výrobků 

13 Výroba elektrických strojů a přístrojů 

14 Výroba nábytku; ostatní zpracovatelský průmysl 

15 Výroba chemických výrobků 

16 Výroba zdravotnických, přesných, optických a časoměrných přístrojů 

17 Vydavatelství, tisk a reprodukce zvukových a obrazových nahrávek 

18 Činění a úprava usní; výroba brašnářských a sedlářských výrobků a obuvi 

19 Oděvní průmysl, zpracování a barvení kožešin 
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V kraji Vysočina jsou hlavními producenty odpadů  výroba dvoustopých motorových 

vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů (20,2 %), výroba základ. kovů a hutních 

výrobků (18,2 %) a výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků kromě výroby strojů 

a zařízení (14,5 %). 
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Obrázek 3 Paretův diagram produkce odpadů kraji Vysočina 

Zdroj: ČSÚ, autor 

Legenda 

1 Výroba dvoustopých motor. vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů 

2 Výroba základ. kovů a hutních výrobků  

3 Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků kromě výroby strojů a zařízení 

4 Výroba strojů a zařízení pro další výrobu 

5 Výroba potravin a nápojů 

6 Výroba elektrických strojů a přístrojů 

7 Zprac. dřeva, výroba dřevařských, korkových, proutěných a slaměných výrobků kromě nábytku 

8 Zemědělství, myslivost a související činnosti 

9 Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru 

10 Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků 

11 Výroba nábytku; ostatní zpracovatelský průmysl 

12 Výroba pryžových a plastových produktů 

13 Výroba chemických výrobků 

14 Lesnictví, těžba dřeva a přidružené činnosti 

15 Recyklace druhotných surovin 

16 Vydavatelství, tisk a reprodukce zvukových a obrazových nahrávek  

17 Výroba textilií a textilních výrobků 

18 Oděvní průmysl, zpracování a barvení kožešin 
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19 Činění a úprava usní; výroba brašnářských a sedlářských výrobků a obuvi 

20 Výroba zdravotnických, přesných, optických a časoměrných přístrojů 

Posledním krajem, kde stavebnictví nezaujímá dominantní postavení v produkci 

odpadů, je Moravskoslezský kraj. V tomto kraji má největší podíl na tvorbě odpadů výroba 

základních kovů a hutních výrobků (36,7 %) a téměř o polovinu menší podíl mají hned dvě 

sekce, a to výroba a rozvod elektřiny, plynu a tepelné energie (19,3 %) a právě zmíněné 

stavebnictví (19,1 %). 
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Obrázek 4 Paretův diagram produkce odpadů v Moravskoslezském kraji 

Zdroj: ČSÚ, autor 

Legenda 

1 Výroba základních kovů a hutních výrobků 

2 Výroba a rozvod elektřiny, plynu a tepelné energie 

3 Stavebnictví 

4 Výroba a opravy strojů a zařízení j. n. 

5 Odstraňování odpadních vod a odpadků, čištění města, sanační a podobné činnosti 

6 Pozemní a potrubní doprava 

7 Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), výroby přívěsů a návěsů 

8 Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (kromě strojů a zařízení) 

9 Výroba chemických látek, přípravků, léčiv a chemických vláken 

10 Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru 

11 Recyklace druhotných surovin 

12 Zpracování dřeva, výroba dřevařských, korkových, proutěných a slaměných výrobků kromě nábytku 

13 Výroba pryžových a plastových výrobků 

14 Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků 

15 Zdravotní a sociální péče; veterin. činnosti 



 

 127 

16 Výroba nábytku; zpracovatelský průmysl j. n. 

17 Výroba elektrických strojů a zařízení j. n. 

18 Výroba textilií a textilních výrobků 

19 Výroba potravinářských výrobků a nápojů 

20 Vydavatelství, tisk a rozmnožování nahraných nosičů 

21 Zemědělství, myslivost a související činnosti 

22 Obchod, opravy a údržba motor. vozidel; maloobchodní prodej pohonných hmot 

23 Výroba zdravotnických, přesných, optických a časoměrných přístrojů 

24 Ubytování a stravování 

25 Výroba oděvů, zpracování a barvení kožešin 

26 Těžba a úprava ostatních nerostných surovin 

27 Lesnictví a související činnosti 

28 Ostatní podnikatelské činnosti 

ROVNOMĚRNOST V ROZDĚLENÍ PRODUKCE ODPADŮ 

Mezi kraje, kde se na 80 % tvorby odpadů podílí nejvíce sekcí, patří kraj: 

• Jihočeský - je zde zastoupeno 8 sekcí, a to stavebnictví, výroba a rozvod elektřiny, 

plynu a teplé vody, výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků kromě 

výroby strojů a zařízení, odstraňování odpadů; čištění města, výroba potravin 

a nápojů, výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru, služby převážně pro podniky 

a zpracování dřeva, výroba dřevařských, korkových, proutěných a slaměných výrobků 

kromě nábytku, 

• Středočeský – zde je zastoupeno 7 sekcí (výroba dvoustopých motor. vozidel (kromě 

motocyklů), přívěsů a návěsů, výroba základ. kovů a hutních výrobků, výroba 

ostatních nekovových minerálních výrobků, výroba kovových konstrukcí 

a kovodělných výrobků kromě výroby strojů a zařízení, výroba potravin a nápojů, 

výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru a zpracování dřeva, výroba dřevařských, 

korkových, proutěných a slaměných výrobků kromě nábytku) a 

• Vysočina – i zde je zastoupeno 7 sekcí (výroba dvoustopých motorových vozidel 

(kromě motocyklů), přívěsů a návěsů, výroba základ. kovů a hutních výrobků, výroba 

kovových konstrukcí  a kovodělných výrobků kromě výroby strojů a zařízení, výroba 

strojů a zařízení pro další výrobu, výroba potravin a nápojů, výroba elektrických strojů 

a přístrojů, zpracování dřeva, výroba dřevařských, korkových, proutěných 

a slaměných výrobků kromě nábytku).  
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Obrázek 5 Paretův diagram produkce odpadů v Jihočeském kraji 

Zdroj: ČSÚ, autor 

Legenda 

1 Stavebnictví 

2 Výroba a rozvod elektřiny, plynu a teplé vody 

3 Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků kromě výroby strojů a zařízení 

4 Odstraňování odpadů; čištění města 

5 Výroba potravin a nápojů 

6 Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru 

7 Služby převážně pro podniky 

8 Zprac. dřeva, výroba dřevařských, korkových, proutěných a slaměných výrobků kromě nábytku 

9 Výroba strojů a zařízení pro další výrobu 

10 Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků 

11 Zemědělství, myslivost a související činnosti 

12 Výroba dvoustopých motor. vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů 

13 Výroba základ. kovů a hutních výrobků  

14 Lesnictví, těžba dřeva a přidružené činnosti 

15 Výroba pryžových a plastových produktů 

16 Výroba nábytku; ostatní zpracovatelský průmysl 

17 Výroba chemických výrobků 

18 Výroba elektrických strojů a přístrojů 

19 Vydavatelství, tisk a reprodukce zvukových a obrazových nahrávek 

20 Zdravotnictví a sociální péče; veterinární činnosti 

21 Doprava, skladování a spoje 

22 Výroba textilií a textilních výrobků 

23 Ubytování a stravování 

24 Oděvní průmysl, zpracování a barvení kožešin 
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25 Obchod, opravy motor. vozidel a spotřebního zboží 

26 Těžba a úprava ostatních nerostných surovin 

27 Výroba zdravotnických, přesných, optických a časoměrných přístrojů 

Naopak nejméně rovnoměrné je rozložení v kraji Hlavní město Praha a Jihomoravský 

kraj, kde se na 80 % odpadů podílí jen 3 sekce. V Praze to je stavebnictví, doprava, 

skladování a spoje a odstraňování odpadů a čištění města. V Jihomoravském kraji to je také 

stavebnictví, a dále služby převážně pro podniky a stejně jako v Praze odstraňování odpadů 

a čištění města. 
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Obrázek 6 Paretův diagram produkce odpadů v kraji Hlavní město Praha 

Zdroj: ČSÚ, autor 

Legenda 

1 Stavebnictví 

2 Doprava, skladování a spoje 

3 Odstraňování odpadů; čištění města 

4 Výroba a rozvod elektřiny, plynu a teplé vody 

5 Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků 

6 Výroba potravin a nápojů 

7 Recyklace druhotných surovin 

8 Výroba chemických výrobků 

9 Lesnictví, těžba dřeva a přidružené činnosti 

10 Vydavatelství, tisk a reprodukce zvukových a obrazových nahrávek 

11 Ubytování a stravování 

12 Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků kromě výroby strojů a zařízení 

13 Zprac. dřeva, výroba dřevařských, korkových, proutěných a slaměných výrobků kromě nábytku 

14 Zdravotnictví a sociální péče; veterinární činnosti 
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15 Výroba strojů a zařízení pro další výrobu 

16 Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru 

17 Výroba základ. kovů a hutních výrobků  

18 Výroba pryžových a plastových produktů 

19 Výroba elektrických strojů a přístrojů 

20 Výroba dvoustopých motor. vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů 

21 Výroba nábytku; ostatní zpracovatelský průmysl 

22 Obchod, opravy motor. vozidel a spotřebního zboží 

23 Služby převážně pro podniky 

24 Zemědělství, myslivost a související činnosti 

25 Výroba textilií a textilních výrobků 

26 Oděvní průmysl, zpracování a barvení kožešin 

27 Výroba zdravotnických, přesných, optických a časoměrných přístrojů 

28 Ostatní služby 

29 Činění a úprava usní; výroba  
brašnářských a sedlářských 

ZÁVĚR 

Odpady jsou produkovány v různých oblastech ekonomiky, a v jednotlivých krajích 

ČR je rozdělení mezi jednotlivé sekce podle OKEČ odlišné. Zatímco jsou kraje, především ty, 

kde je velké město (Praha, Brno), kde většinu odpadu tvoří pouze stavebnictví a dvě či tři 

další sekce, jsou v České republice i kraje, kde je rozdělení mnohem rovnoměrnější, a to 

především mezi různé průmyslové oblasti. 
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Abstract 

This article deals with logistics information systems and modeling business processes. 

It defines the principles of effective modeling and simulation of logistics information systems. 

The article characterizes the basic assumptions of quality information systems and describes 

the possibilities for enhancing logistics processes through Internet, voice services and 

navigation. 

ÚVOD 

Informačné logistické systémy predstavujú interaktívnu štruktúru, ktorej súčasťou je 

personál, zariadenie a technológia prepojená do jedného informačného toku užívateľom 

t.j. logistikom pre potreby plánovania, riadenia, kontroly a analýzy fungovania logistického 

systému. [2] 

Hlavným cieľom informačnej logistiky je optimálne zabezpečiť tento proces 

potrebnými informáciami. Ide o racionalizáciu riadenia informačného toku v celej logistickej 

sieti na všetkých úrovniach.  
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Informačný logistický systém je možné modelovať skúmaním vybraných častí 

informačných procesov prípadne abstrakciou dejov, ktoré sú zásadné z daného hľadiska. 

Reálne logistické informačné systémy sú väčšinou veľmi rozsiahle a zložité, čo 

z ekonomického hľadiska prináša zvýšené náklady na ich projektovanie a implementáciu 

v praxi. 

EFEKTÍVNE MODELOVANIE A SIMULÁCIA INFORMA ČNÝCH 

LOGISTICKÝCH SYSTÉMOV 

Pri modelovaní  a simulácii informačných logistických systémov je potrebné 

postupovať podľa nasledujúcich pravidiel: 

• dekompozícia systému – rozklad systému na komponenty, ktoré vyhovujú danému 

stupňu abstrakcie, 

• modelovanie systému – vytvorenie modelu informačných logistických systémov 

z komponentov   zodpovedajúcich reálnemu skúmanému procesu, 

• simulácia – experiment s abstraktnými modelmi za účelom odskúšania správania 

informačných logistických systémov v reálnych podmienkach, 

• kompozícia – zostavenie informačných logistických systémov z jednotlivých 

komponentov na báze výsledkov simulácie. [2] 

INFORMA ČNÉ ZABEZPEČENIE LOGISTICKÝCH BUSINESS-

PROCESOV 

Business-proces je súborom vzájomne prepojených prác v logistickom reťazci, vo 

výrobe, či v poskytovaní služieb, ktorého ponuka služieb je realizovaná na základe 

potrebných zdrojov. Význam business-procesu spočíva v tom, aby sme klientovi predložili 

tovar alebo službu šitú na mieru, v cene, v termíne dodania, v kvalite, v servise, aký požaduje.  

Najdôležitejšiu úlohu v informačnom zabezpečení logistických systémov hrá 

predbežná identifikácia a objavenie špecifických znakov určujúcich špecifiká projektovania.  

V praxi môžeme rozdeliť business-procesy na vnútorné a vonkajšie, alebo na 

technologické a pracovno-organizačné.  

Logistický business-proces môže byť identifikovaný ako komplexný business-proces 

pohybu tovaru alebo služieb od prvotného určenia potreby až po hotovú produkciu u klienta. 
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Pri spracovaní informačných logistických systémov je dôležité zostrojenie business-

modelu z toho dôvodu, že business-proces a informačný systém musia byť spracované 

interaktívne. Aby bolo možné zostrojiť informačný systém, je nutné mať množstvo informácií 

o business-procese, napríklad: 

• poznať všetkých užívateľov vo vnútri podniku aj mimo neho, ktorí budú používať 

daný informačný systém, 

• poznať všetky procesy aj to, ako ktorý z nich bude využívať informačný systém, 

• poznať typy dokumentov, ktoré sú využívané v organizácii a spôsoby práce  s nimi. 

ZÁKLADNÉ PREDPOKLADY KVALITNÝCH INFORMA ČNÝCH 

SYSTÉMOV 

Základné výhody, ktoré prinášajú informačné systémy pre praktickú prevádzku sa 

týkajú zefektívnenia a urýchlenia práce na každom stupni organizačnej štruktúry podniku, 

sprehľadnenia procesov v dopravných podnikoch zavedením systému riadenia a kontroly 

pomocou informačných systémov, modernizácie postupov, zvýšenia kvality služieb pre 

klientov, zníženie prácnosti a zvýšenie produktivity práce.   

Základné predpoklady, ktoré musí spĺňať kvalitný informačný systém sú nasledujúce:  

• komplexná univerzálnosť (použiteľnosť), 

• komunikácia s inými informačnými systémami (kompatibilita), 

• dostupnosť informácií (štandardy), 

• správnosť informácií (presnosť), 

• včasnosť informácií (on-line), 

• prehľadnosť informácií (štruktúra), 

• rýchlosť poskytnutia informácií (one touch), 

• kompatibilita (percentuálna dostupnosť IS v závislosti na čase): [6] 

[%]100*
c

f
d T

t
T =                                                                (1) 

kde:  

Td - percentuálna dostupnosť IS, 

tf - čas plnej funkcionality systému (rovnaké časové jednotky), 

Tc - celkový čas (rovnaké časové jednotky). 

Nasledujúci obrázok 1 znázorňuje funkcionalitu systému, ako aj chyby v systéme, 

ktoré je potrebné podrobne preskúmať a následne odstrániť resp. znížiť ich pôsobenie. 
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Obr. 1 Dostupnosť informačného systému v závislosti na čase 

Zdroj: https://webmysql.forpsi.com/phpMyAdmin/phpMyAdmin/index.php?lang=cs-utf-8  

Informačná podpora logistických business-procesov je nevyhnutná na všetkých 

úrovniach životného cyklu produktu. Súčasná doba vyžaduje zvýšenie operatívnosti a vyšší 

stupeň informovanosti o všetkých logistických procesoch.  

MODELOVANIE LOGISTICKÝCH PROCESOV 

PROSTREDNÍCTVOM INTERNETU, HLASOVÝCH SLUŽIEB 

A NAVIGÁCIE 

Veľkou výhodou pri modelovaní logistických procesov sa stávajú zariadenia, ktoré 

dokážu spojiť viac praktických funkcií v jednom zariadení, prostredníctvom ktorého 

dokážeme riadiť celý proces z akéhokoľvek miesta pokrytého signálom. Zariadenie 

v súčasnosti musí on-line podporovať logistický proces. Jedným z takýchto zariadení je pre 

príklad HTC Magic manager (T7373 Touch Pro2 [Rhodium]), ktorého veľkou výhodou je 

vbudovaná interná GPS anténa a množstvo predinštalovaných aplikácií na určovanie polohy 

ako napríklad Google Maps, ktorá zahŕňa aj novú službu Street View. Služba nám dokáže 

pomôcť kdekoľvek sa ocitneme, pre príklad v skladovom hospodárstve naviguje skladníka 

kde presne, v ktorom regáli, polici nájde presne zadaný tovar a kde ho má pripraviť resp. 

vyexpedovať. Nové v súčasnosti vyrábané zariadenie disponuje aj 3,2 Mpx fotoaparátom 

s automatickým zaostrovaní a schopnosťou nahrávať videá. Službu môžeme použiť napr. pri 

reklamáciách tovaru, resp. nehodových udalostí, a iných stavov, kedy nahratím a zaslaním 

videa do logistického centra vieme identifikovať chybu a urýchliť proces jej odstránenia. 

Veľkosť pamäte ROM je 512 MB a pamäte RAM 192 MB. Vnútornú pamäť je možné 

rozšíriť pomocou pamäťových kariet MicroSD čo zabezpečuje kapacitnú neobmedzenosť 

zariadenia. Zariadenie ďalej disponuje Wi-Fi pripojením (b/g), technológiou Bluetooth, 

špeciálnym konektorom HTC ExtUSB (Mini USB + Audio Jack v jednom) a 1340 mAh 

Lithium-ion batériou, ktorá zabezpečí chod telefónu po dobu 420 hodín (pohotovosť v GSM), 

resp. do 450 minút pri telefonických hovoroch. 

máj jún júl 
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Obr. 2 HTC Magic manager T7373 Touch Pro2 (Rhodium) 

Zdroj: http://www.htc.com/europe/ 

Dôležitý je použitý operačný systém: Windows Mobile 6.1 Professionale, ktorý nám 

sprístupní prehliadanie internetu a dokáže vytvárať editovateľné textové súbory, databázy 

informácií, ktoré je možné on-line zasielať do logistického centra a následne spracovávať 

koncovými užívateľmi. Údaje a celý systém kontrolujú on-line manažéri logistického centra. 

 

Obr. 3 Organizácia a informačné riadenie logistických procesov 

Prostredníctvom PDA zariadení manažéri môžu výrazne podporiť množstvo svojich 

manažérskych aktivít, ako sú napríklad: 

• finančný rozbor a plánovanie, 
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• zlepšenie produktivity, 

• odhad a ohodnotenie výkonu, 

• neustále zlepšovanie kvality, 

• správy o zodpovednosti v rámci organizácie, 

• správy externým zariadeniam, 

• výskum a vzdelávanie, 

• kvalitnejšie riadenie ľudských zdrojov. 

ANALÝZA LOGISTICKÝCH INFORMA ČNÝCH TOKOV  

V praxi boli vypracované rôzne metódy analýzy informačných tokov. Súčasný vývoj 

umožňuje využitie grafických metód a metód matematického modelovania informačných 

procesov. Výskum a vývoj počíta so špecifickými črtami informačných logistických 

systémov.  

Medzi metódy analýzy logistických informačných tokov patrí: 

• grafická metóda – najznámejšia, jednoduchá a názorná, ktorá sa využíva na popis 

tokov informácií na makroúrovni pre objasnenie všeobecnej štruktúry a funkcií 

systému riadenia a pre podchytenie existujúcich informačných tokov; avšak pri 

veľkom počte je grafické znázornenie informačných napojení neprehľadné, 

• metódy teórie grafov – pri využití týchto metód sa dosahuje názornosť fungovania 

systému riadenia a pohybu tokov informácie; použitie matematického aparátu teórie 

grafov umožňuje optimalizovať prácu systému riadenia a informačných spojovacích 

kanálov; v tomto prípade je zaujímavou graficko-analytická optimalizácia 

vyvažovania informačnej siete prípadne metódy stromových grafov, či metódy 

operačnej analýzy, podrobne vypracované v dostupnej literatúre; 

• modulová metóda – dáva detailný popis kvalitatívnych a kvantitatívnych 

charakteristík informačného toku, t.j. priechodnosť kanálu, doba zdržania 

v jednotlivých informačných uzloch  atď.; 

• metóda maticového modelovania – umožňuje formulovať mnohé procesy, operatívne 

pri spracovaní analytických materiálov už existujúcich informačných tokov, 

v ľubovoľnom objekte riadenia, v rozličných častiach systému; ide o maticový 

informačný model, ktorý je tabuľkou zodpovedajúcou vzájomnej spolupráci všetkých 

oddelení podniku a jeho okolia a tiež formulácie nových údajov v procese fungovania 

riadiaceho systému; 

• metóda dopravného modelu – je založená na vzťahu informačného toku 

s distribučným tokom, čo umožňuje aplikáciu toho istého matematického aparátu [1]; 
pri aplikácii napr. Na pohyb dokumentov je potrebná neohraničená možnosť prenosu 
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ľubovoľného dokumentu do ľubovoľného oddelenia podniku; kritérium optimálnosti 

je vybraná suma násobnosti prenosu dokumentov v smere ich pohybu [2]: 

( )∑∑
= =

+=
S

j

n

i
jijiC tmtT

1 1
,,                                            (2) 

kde:  

TC – celková dĺžka cyklu spracovania dokumentov, 

n    - počet pracovísk, 

S   - počet skúmaných dokumentov, 

ti,j - čas trvania technologických operácií potrebných na spracovanie i-teho 

dokumentu všetkými j-tymi pracoviskami, 

tmi,j – čas prestoja i-teho dokumentu na j-tom pracovisku, čas, keď sa s danými 

dokumentmi nepracuje.  

ZÁVER  

Základným prvkom logistiky je materiálový tok a objektom informačnej logistiky je 

informačný tok. Prvkom logistického informačného systému môže byť automatizované 

pracovné miesto, informačná časť systému riadenia alebo vyčlenená skupina riadiacich 

pracovníkov charakterizovaných identickou vlastnosťou  informačných funkcií.  

Logistické a informačné systémy sú v súčasnosti vnímané ako jeden celok, čo 

v logistických procesoch zmenilo mnohé koncepcie a aspekty obchodovania.  
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Abstract 

This paper deals with actual problems in transport from the point of view sustainable 

mobility. Continual increase of transport mobility has caused a lot of environmental and 

community problems. In the article are described possibilities building of public logistic 

centres in the Slovak Republic and their positive and negative environmental impacts in the 

time their build-up and exploration. There are compared air pollution and accident frequency 

in the railway and road transport. Operators will use these centres when they serve up quality 

services.  

ÚVOD 

Verejné logistické centrá by mali prispieť k trvalo udržateľnému rozvoju regiónu, 

v ktorom sa nachádzajú, resp. v ktorom je plánované ich vybudovanie. Na zabezpečenie 

princípov trvalo udržateľného rozvoja je potrebné, aby boli budované ako multimodálne 

centrá, t.j. ako miesta určené  pre koncentráciu širokého spektra logistických služieb vrátane 

kombinovanej dopravy.  

Podľa medzinárodnej organizácie EUROPLATFORMS (asociácia európskych 

logistických centier, ktorá zastrešuje národné organizácie logistických centier jednotlivých 

krajín v rámci Európy), je logistické centrum definované ako dopravno-podnikateľská plocha, 

na ktorej sa vykonávajú všetky aktivity týkajúce sa prepravy, logistiky a distribúcie tovaru 

v národnej i medzinárodnej súvislosti a zaisťujú ju rôzni prevádzkovatelia. Logistické 

centrum musí byť vybavené všetkými zariadeniami, aby sa uvedené aktivity mohli 

prevádzkovať. Na podporu intermodálnej dopravy musí logistické centrum preferovať 

obsluhu viac druhov dopravy (diaľničnej, námornej, vnútrozemskej vodnej a leteckej). Podľa 

definície musí byť logistické centrum vo všeobecnosti vybavené aj terminálom intermodálnej 

prepravy a malo by byť umiestnené:  

• blízko mestských oblastí s vysokým počtom priemyselných areálov,  

• blízko diaľničných a železničných komunikácií,  
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• v oblastiach s veľkým objemom dopravného prúdu. 

V Slovenskej republike je pojem logistické centrum definovaný v zákone Národnej 

rady SR č. 193/2001 Z. z. ako: „regionálny dodávateľsko-odberateľský uzol, ktorý poskytuje 

zákazníkom dopravné a manipulačné služby spojené so všestranným zabezpečením výroby 

a predaja výrobkov.“ Z uvedenej definície vyplýva, že logistickým centrom môže byť 

nazvané aj také miesto zabezpečujúce logistické služby, ktoré má napojenie len na sieť 

pozemných komunikácií, t.j. doprava je uskutočňovaná výhradne cestnými dopravnými 

prostriedkami. V rámci čerpania finančných prostriedkov z Kohézneho fondu a štrukturálnych 

fondov Európskej únie je preto v Národnom strategickom referenčnom rámci (NSRR) 

v Operačnom programe Doprava zadefinovaná podpora výstavby verejných terminálov 

intermodálnej prepravy.  

PODPORA VÝSTAVBY VEREJNÝCH TERMINÁLOV 

KOMBINOVANEJ DOPRAVY V SR Z FONDOV EÚ 

Operačný program Doprava (OPD) ako jeden z jedenástich operačných programov 

NSRR je strategickým dokumentom pre čerpanie finančných prostriedkov zo zdrojov 

Európskej únie v oblasti dopravy. Je rozdelený na sedem prioritných osí a sú v ňom 

definované štyri spoločnosti ako koneční prijímatelia finančnej pomoci.  

Prioritné osi na úrovni Kohézneho fondu: 

• Prioritná os 1 – Železničná infraštruktúra, 

• Prioritná os 2 – Cestná infraštruktúra (TEN-T), 

• Prioritná os 3 – Infraštruktúra intermodálnej prepravy, 

• Prioritná os 4 – Infraštruktúra integrovaných dopravných systémov. 

Prioritné osi na úrovni Európskeho fondu regionálneho rozvoja: 

• Prioritná os 5 – Cestná infraštruktúra (rýchlostné cesty a cesty I. triedy), 

• Prioritná os 6 – Železničná verejná osobná doprava, 

• Prioritná os 7 – Technická pomoc. 

Medzi konečných prijímateľov finančnej pomoci patria: 

• Železnice slovenskej republiky, 

• Železničná spoločnosť Slovensko, a. s.,  

• Národná diaľničná spoločnosť, a. s., 

• Slovenská správa ciest. 

Celkovo je v Operačnom programe Doprava alokovaných 3 845 719 991 EUR, z toho  

je približne 3,14 % určených pre Prioritnú os 3 – Infraštruktúra intermodálnej prepravy. 
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Finančný plán OPD za celé programové obdobie 2007 – 2013 podľa prioritných osí je 

uvedený v nasledujúcej tabuľke. 

Tab. 1  Finančný plán OPD podľa prioritných osí v EUR v bežných cenách 

Prioritná os Zdroje EÚ 
Národné 

verejné zdroje 
Celkom 

Miera 
spolufinanco-
vania* [%] 

Železničná infraštruktúra 782 746 878  138 131 802 920 878 680 15 

Cestná infraštruktúra (TEN-T) 972 333 473 171 588 260 1 143 921 733 15 

Infraštruktúra intermodálnej 
prepravy 

102 620 947 18 109 579 120 730 526 15 

Infraštruktúra integrovaných 
dopravných systémov 

471 794 200 83 257 800 555 052 000 15 

Cestná infraštruktúra 740 794 961 130 728 523 871 523 484 15 

Železničná verejná osobná 
doprava 

88 510 567 88 510 567 177 021 134 50 

Technická pomoc 48 103 569 8 488 865 56 592 434 15 

Spolu 3 206 904 595 638 815 396 3 845 719 991 x 

*miera spolufinancovania z národných verejných zdrojov 
Zdroj: Spracované z literatúry [4] 

V rámci Prioritnej osi 3 – Infraštruktúra intermodálnej prepravy majú byť vybudované 

štyri nové verejné terminály intermodálnej prepravy v Bratislave, Žiline, Zvolene 

a v Košiciach. Dôvodom vybudovania týchto terminálov je predovšetkým neexistencia siete 

verejných terminálov (SR v súčasnosti disponuje len súkromnými terminálmi intermodálnej 

prepravy) a pokrytie celého územia SR službami kombinovanej dopravy na rovnom 

a nediskriminačnom prístupe pre všetkých operátorov. Ministerstvo dopravy pôšt 

a telekomunikácií SR má v súčasnosti spracovanú štúdiu realizovateľnosti a nákladovo 

výnosovú analýzu pre Verejný terminál intermodálnej prepravy v Košiciach a v Žiline. 

Všetky uvedené terminály by mali mať priame napojenie na logistické parky, čím bude 

zabezpečené využívanie viacerých druhov dopráv a aj poskytnutie všetkých logistických 

služieb pre prepravcov. Spojenie takéhoto verejného terminálu intermodálnej prepravy 

a logistického parku už možno chápať ako logistické centrum so všetkými funkciami, ktoré 

má spĺňať.  

VEREJNÉ LOGISTICKÉ CENTRÁ A ICH VPLYV NA ŽIVOTNÉ 

PROSTREDIE 

Na environmentálne aspekty verejných logistických centier možno nazerať 

z dvojakého pohľadu: 

1. negatívny vplyv súvisiaci s výstavbou verejných logistických centier -  napr. záber 

pôdy, zmenu ekosystému danej lokality a pod.,  
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2. negatívny alebo pozitívny vplyv súvisiaci s využívaním verejných logistických 

centier.  

Čiastočnú elimináciu negatívneho vplyvu verejných logistických centier spojeného 

s výstavbou je možné zabezpečiť dodržiavaním ich umiestňovania v súlade s platnou 

územnoplánovacou dokumentáciou, predovšetkým výstavbou mimo chránených území 

a uskutočnením posúdenia ich predpokladaného vplyvu na životné prostredie.  

Vplyv verejného logistického centra na životné prostredie počas jeho využívania je 

potrebné skúmať z pohľadu zmeny deľby prepravnej práce v nákladnej doprave v dotknutom 

území. Pri zvýšení využívania intermodálnej prepravy, ktorá predstavuje ekologický 

a energeticky výhodný systém prepravy tovaru v logistických prepravných reťazcoch, 

dochádza k zníženiu negatívnych externalít, predovšetkým zníženie emisií znečisťujúcich 

látok a  zvýšenie bezpečnosti na pozemných komunikáciách v atrakčnom obvode verejného 

logistického centra. Zníženie uvedených externalít vyplýva zo zvýšeného využívania 

environmentálne priaznivejšej železničnej dopravy. Komparáciu jednotlivých druhov dopravy 

z hľadiska ich vplyvu na životné prostredie je potrebné uskutočňovať v porovnateľných 

jednotkách, t.j. v prepočte na prepravný výkon. Nasledujúce obrázky dokumentujú produkciu 

emisií znečisťujúcich látok cestnou a železničnou dopravou v SR v prepočte na prepravný 

výkon. 
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Obr. 1 Produkcia emisií CO2 cestnou a železničnou nákladnou dopravou v SR v kg na 1 000 
čtkm 
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Obr. 2 Produkcia emisií znečisťujúcich látok cestnou a železničnou nákladnou dopravou v SR 
v kg na 1 000 čtkm 

Produkcia emisií spôsobujúcich lokálne znečistenie ovzdušia je v železničnej 

nákladnej doprave v prepočte na prepravný výkon výrazne nižšia ako v cestnej nákladnej 

doprave. V prípade emisií CO2, spôsobujúcich zmenu klímy, je množstvo týchto emisií 

vyprodukovaných cestnou nákladnou dopravou takmer 20 krát vyššie ako v železničnej 

nákladnej doprave. 

Bilancia dopravných nehôd podľa jednotlivých druhov dopravy je vysoko 

diferencovaná. Komparácia cestnej a železničnej dopravy z pohľadu počtu dopravných nehôd 

a ich následkov nie je možná, pretože nehody sú sledované iným spôsobom v cestnej a iným 

v železničnej doprave. V nasledujúcich tabuľkách je preto uvedený vývoj dopravných nehôd 

osobitne pre cestnú a železničnú dopravu. 

Tab. 2 Vývoj cestných dopravných nehôd podľa následkov 

Rok 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Počet nehôd spolu 57 060 60 304 61 233 59 991 62 040 61 071 59 008 

Počet usmrtených osôb 610 645 603 560 579 627 558 

Počet ťažko zranených osôb 2 213 2 163 2 157 1 974 2 032 2 036 1 086 

Počet ľahko zranených osôb 8 050 9 158 9 033 8 516 8 660 9 274 9 234 

Hmotné škody (mil. Sk) 3 263,7 3 815,7 4 023,4 3 999,9 4 232 7 4 516,7 4 506,1 

Zdroj: Spracované z literatúry [5] a [7] 

Najväčší, približne 90 %-ný podiel na cestných dopravných nehodách majú vodiči 

motorových vozidiel, pričom takmer 12 % z nich zavinia vodiči nákladných motorových 

vozidiel.  
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Tab. 3 Vývoj nehodových udalostí v železničnej doprave 

Rok 2004 2005 2006 2007 2008* 

Počet nehodových udalostí celkom 514 604 618 591 367 

Veľké nehody (A)  96 128 122 135 150 

Stredné nehody (B)  31 25 24 22 29 

Ohrozenie bezpečnosti železničnej 
dopravy (C) 

387 451 472 434 188 

Nehody so zodpovednosťou ŽSR 126 131 149 127 113 

Nehody s cudzím zavinením 251 186 125 243 43 

Spôsobená škoda (mil. Sk) 21,8 36,6 52,4 66,9 99,1 

*nehodové udalosti sú spracované a vyhodnotené podľa prílohy 5 zákona 164/1996 Z. z. v znení neskorších 
predpisov  v súlade so smernicou ES 49/2004 a indikátormi k nej vydanými 

Zdroj: Spracované z Výročných správ ŽSR 2004, 2006, 2008 

Z celkového počtu nehodových udalostí v železničnej doprave sa množstvo stane na 

úrovňových križovaniach pozemných komunikácií a železničných tratí. V roku 2008 sa na 

železničných priecestiach stalo 392 nehôd, pričom takmer všetky boli zapríčinené účastníkmi 

cestnej premávky.  

ZÁVER 

Znižovanie negatívnych vplyvov dopravy na životné prostredie je jedným zo 

základných predpokladov na dosiahnutie trvalo udržateľnej mobility, zohľadňujúc ciele 

dokumentov EÚ, ako aj ciele na národnej úrovni. Prínosom verejných logistických centier, 

resp. verejných terminálov intermodálnej prepravy s priamym napojením na logistické parky 

je efektívnejšia obsluha príslušného územia a čiastočná eliminácia negatívnych  vplyvov 

cestnej dopravy na životné prostredie, čím sú napĺňané zásady trvalo udržateľného rozvoja. 

Využívanie verejných logistických centier je však podmienené poskytovaním kvalitných 

služieb nielen vo verejnom logistickom centre, ale aj poskytovaním kvalitných dopravných 

služieb environmentálne priaznivých druhov dopravy za primeranú cenu. V podmienkach 

Slovenskej republiky je preto potrebné predovšetkým zabezpečiť harmonizáciu poplatkov za 

používanie dopravnej infraštruktúry zavedením elektronického mýta a upravením regulovanej 

ceny za použitie železničnej dopravnej infraštruktúry. 

Príspevok vznikol za podpory grantovej agentúry VEGA MŠ SR č. 1/0411/08 

Komplexná analýza a klasifikácia nástrojov regulácie dopravy v súvislosti s perspektívami 

a výzvami liberalizovaného dopravného trhu EÚ a VEGA č. 1/0595/08 Systémové opatrenia 

štátu na podporu rozvoja intermodálnej prepravy v podmienkach SR riešených na Katedre 

železničnej dopravy. 
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Abstract 

This article provides the basic rules in classification the railway station. Briefed on 

current and former evaluation procedures. As one of the options by the possibility of multi-

criteria matrix evaluation stations. 

ÚVOD 

Doprava v logistickom reťazci je jedným zo základných prvokov, ktorého časová 

náročnosť a prípadné omeškanie má výrazný podiel na oneskorení celkového dodania tovaru 

zákazníkovi. Len vo výnimočných prípadoch sa dá prípadné vzniknuté meškanie eliminovať 

činnosťami, ktoré po doprave nasledujú. 

Ak takáto doprava sa vykonáva aj železničnou dopravou, prechádza cez viaceré 

železničné stanice, ktoré svojou povahou a činnosťami v nich vykonávanými sú veľmi 

rôznorodé.  

V súčasných logistických modeloch a simuláciách sa počíta aj so zapracovávaním 

železničných staníc, ako významných prvkov týchto modelov. Budovanie logistických 

centier, ktoré sú navrhované ako multimodálne, musia mať väzbu aj na železničnú 

infraštruktúru a to vo väčšine prípadov v železničných staniciach. Preto sa ponúka otázka 

vhodnej klasifikácie železničných staníc, ktoré budú slúžiť ako „brány železničnej dopravy“ 

do týchto logistických centier. 

SÚČASNÉ KRITÉRIÁ HODNOTENIA ŽELEZNI ČNÝCH STANÍC 

Hodnotenie železničných staníc prechádza taktiež rôznymi zmenami a úpravami, ktoré 

sa snažia reflektovať na zmeny v prevádzke a jej riadení. 
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Zásady pre zaradenie železničných staníc do jednotlivých kategórií sú stanovené 

v Smernici pre kategorizáciu a stanovenie typových pozícií železničných staníc (ďalej len 

Smernica).  

TECHNICKO-TECHNOLOGICKÉ KRITÉRIÁ 

V súčasnej smernici, ktorá nadobudla účinnosť 1. 1. 2009, sú hlavnými kritériami 

hodnotenia a následného zaradenia ŽST do jednotlivých kategórií technicko-technologické 

kritériá a s nimi súvisiaca organizačná štruktúra. V predchádzajúcej smernici, platnej do 

31. 12. 2008, boli hlavnými kritériami hodnotenia a následného zaradenia ŽST do 

jednotlivých kategórií výkony jednotlivých ŽST. Ďalším rozdielom v súčasnom hodnotení 

ŽST oproti predchádzajúcemu je aj počet kategórií, do ktorých sa jednotlivé ŽST zaraďujú. 

V súčasnosti sa ŽST zaraďujú do troch kategórií, v predchádzajúcom hodnotení to boli štyri 

kategórie 

Podľa nej sa do príslušných kategórií zaraďujú len samostatné ŽST a to do troch 

kategórií: 

• ŽST 1. kategorie, 

• ŽST 2. kategorie, 

• ŽST 3. kategórie tvoria ostatné samostatné ŽST. 

Na základe tohto rozdelenia sa na území SR nachádza 21 ŽST 1. kategórie, 47 ŽST 2. 

kategórie a 37 ŽST 3. kategórie. V tabuľke 1 je uvedené rozdelenie počtu ŽST podľa 

kategórií v OR Košice a OR Trnava. 

Tabuľka 1  Počet ŽST podľa jednotlivých kategórií 

OR 1. kategória 2. kategória 3. kategória Celkom 
Košice 9 24 23 56 
Trnava 12 23 14 49 
Spolu 21 47 37 105 

Ak toto rozdelenie vztiahneme len na súčasné vlakotvorné železničné stanice, 

môžeme zostaviť prehľadnú tabuľku so zaradením týchto vlakotvorných staníc 

do jednotlivých kategórií. 

Tabuľka 2  Zaradenie vlakotvorných staníc do jednotlivých kategórií 

 1. kategória 2. kategória 3. kategória 

Vlakotvorná 
ŽST 

Bratislava východ, Košice, 
Zvolen n. st., Zvolen východ, 
Žilina, Žilina zr. st., Čierna 
nad Tisou, Devínska Nová 
Ves, Prešov, Komárno zr. st., 
Kúty, Leopoldov, Nové 
Zámky, Štúrovo, Trnava 

Banská Bystrica, Bratislava 
ÚNS, Kraľovany, Levice, 
Lužianky, Nováky, Plešivec, 
Prievidza n. st., Púchov, 
Spišská Nová Ves, Strážske, 
Trebišov, Trenčianska Teplá, 
Trnovec nad Váhom, Vrútky, 

žiadna ŽST 
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Zohor 

ORGANIZA ČNÉ KRITÉRIÁ HODNOTENIA ŽST 

Stanovenie personálnej potreby a počtu zamestnancov ŽST je v kompetencii 

oblastných riaditeľov, ak to v konkrétnom prípade nie je stanovené inak. Pri stanovovaní 

počtu zamestnancov ŽST sa vychádza z priemerných denných výkonov zistených za obdobie 

12 mesiacov, na základe ktorých sa vykoná prehodnotenie jednotlivých pracovných miest.  

Rozdelenie a výkon jednotlivých funkcií v ŽST úzko súvisí práve s kategóriou, 

v ktorej je ŽST zaradená. To znamená, že organizačná štruktúra a technicko-technologické 

faktory sú od seba neoddeliteľné a majú vzájomnú súvislosť. To má vplyv aj na rozdelenie 

jednotlivých úsekov ŽST, v ktorých sa tieto funkcie vykonávajú. Toto rozdelenie úsekov 

a jednotlivých funkcií ŽST je dané tzv. typovou organizačnou štruktúrou, v ktorej sú 

jednotlivé funkcie rozdelené do štyroch základných úsekov: 

• úsek prednostu ŽST; 

• dopravný úsek; 

• technický úsek; 

• úsek krízového riadenia a ochrany. 

Typová organizačná štruktúra nemusí byť presne dodržaná. Niektoré funkcie v ŽST sú 

totiž závislé od celkového počtu zamestnancov v ŽST, od konkrétneho vybavenia ŽST, a pod. 

VÝKONOVÉ KRITÉRIA HODNOTENIA ŽST 

Podľa Smernice, ktorá platila do 31. 12. 2008, boli hlavným kritériom zaradenia ŽST 

do jednotlivých kategórií výkony ŽST. Obdobie, počas ktorého sa tieto výkony sledovali, 

bolo január – december bežného roka. Zmena v zaradení ŽST sa vykonala pri náraste 

(poklese) objemu výkonov ŽST o 15 % od hraníc hodnôt určujúcich kategóriu ŽST. Podľa 

tejto smernice sa ŽST zaraďovali do štyroch kategórií, oproti súčasným trom kategóriám. 

Hlavné skupiny výkonových kritérií boli: 

• počet vlakov, 

• počedt vlakov a vozňov na štátnej hranici, 

• posun, 

• ostatné ukazovatele železničnej stanice. 

Tabuľka 3 Počet ŽST podľa jednotlivých kategórií 

OR 1. kategória 2. kategória 3. kategória 4. kategória Celkom 
Košice 4 18 32 9 63 
Trnava 7 19 25 3 54 
Spolu 11 37 57 12 117 
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Zaradenie súčasných vlakotvorných ŽST do jednotlivých kategórií na základe 

predchádzajúceho výkonového hodnotenia, je zobrazené v tabuľke 4.  

Tabuľka 4  Zaradenie vlakotvorných staníc do jednotlivých kategórií 

 1. kategória 2. kategória 3. kategória 4. kategória 

Vlakotvorná 
ŽST 

Bratislava východ, 
Košice, Zvolen n. 

st., Zvolen východ, 
Žilina, Žilina zr. st., 
Čierna nad Tisou, 

Kúty, Nové Zámky, 
Štúrovo 

Banská Bystrica, 
Bratislava ÚNS, Devínska 

Nová Ves, Fiľakovo, 
Komárno, Kraľovany, 
Leopoldov, Levice, 

Plešivec, Prešov, Prievidza 
n. st., Púchov, Spišská 
Nová Ves, Strážske, 

Trebišov, Trenčianska 
Teplá, Trnava, Trnovec 

nad Váhom, Vrútky, Zohor 

Lužianky, Nováky žiadna ŽST 

KOMPLEXNÉ HODNOTENIE ŽELEZNI ČNÝCH STANÍC 

Pri komplexnom hodnotení jednotlivých ŽST môžeme využiť poznatky z teórie 

grafov. Celá železničná sieť na území SR tvorí grafovú štruktúru. Táto štruktúra je zložená 

z konečnej množiny vrcholov a konečnej množiny hrán, ktorými sú vrcholy spojené. Množinu 

vrcholov v tejto železničnej sieti reprezentujú ŽST, zastávky, miesta nakládky a vykládky 

a odbočky. Množinu hrán predstavujú v tejto železničnej sieti všetky traťové úseky. Každému 

vrcholu v skúmanej dopravnej sieti je priradená určitá váha. Váha je určité nezáporné číslo, 

ktoré vyjadruje dôležitosť daného vrcholu. Pri optimalizácii dopravných procesov na 

skúmanej sieti a taktiež pri riešení optimálneho počtu a umiestnenia zriaďovacích, prípadne 

vlakotvorných staníc, je potrebné brať do úvahy okrem váhy jednotlivých vrcholov aj 

ohodnotenie hrán, čiže jednotlivých traťových úsekov. 

Aby bolo možné ohodnotiť konkrétnu ŽST, je nevyhnutné najskôr ohodnotiť úroveň 

jednotlivých faktorov v tejto ŽST. Následne sa určí pre každú ŽST konkrétne hodnotiace 

číslo. Na riešenie takéhoto ohodnotenia vrcholov je najvýhodnejšie použiť metódu 

multikriteriálneho bodového hodnotenia. 

Multikriteriálne bodové hodnotenie 

Metódu multikriteriálneho hodnotenia možno všeobecne použiť pri porovnávaní 

a následnom výbere akýchkoľvek objektov na základe niekoľkých faktorov. 

Vzhľadom na svoju schopnosť syntetizovať niekoľko rôznych ukazovateľov 

(charakteristík) do podoby kvantitatívne vyjadreného súhrnného ukazovateľa sú mimoriadne 

vhodné pre analýzu postavenia objektu (ŽST) na sieti. Umožňujú porovnávať súbor 

niekoľkých objektov na základe viacerých charakteristík ich činnosti a zároveň určiť poradie 

umiestnenia analyzovaných objektov.  
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Základom multikriteriálneho hodnotenia je spracovanie východiskovej matice 

objektov a ich charakteristík. 

Modelová stanica 

Do východiskovej matice je pridaná aj fiktívna stanica (tzv. „modelová stanica“), 

ktorá všetky kriteriálne hodnotiace faktory spĺňa v plnom rozsahu. Teda hodnoty xm1, ... , xmn 

sú maximálne. Túto stanicu je nutné pridať z dôvodu hodnotenia všetkých ostatných staníc na 

rovnakej báze.   

Východisková matica a súhrnný ukazovateľ vrcholu 

Posledným krokom multikriteriálneho bodového hodnotenia, je zostavenie samotnej 

matice vrcholov a ich charakteristík. Do tejto matice budú zaradené všetky hodnotené ŽST 

(sti) danej železničnej dopravnej siete st1, st2 ... ,stm, a takisto vybrané faktory (fi) 

ovplyvňujúce vlakotvorbu f1, f2, ..., fn,. Okrem všetkých hodnotených ŽST bude súčasťou 

matice už spomenutá maximálna stanica.  

V matici vrcholov a ich charakteristík bude pre každú usporiadanú dvojicu (sti, fj) 

vyjadrená úroveň plnenia požiadavky na daný faktor v každej ŽST (xij) a na základe tejto 

úrovne bude potom stanici pridelené bodové ohodnotenie za každý tento faktor (bij). To 

znamená, že i-ta ŽST bude spĺňať požiadavku na j-ty faktor na úrovni xij, za čo jej bude 

pridelené bodové ohodnotenie bij. Suma dosiahnutých bodov tej ktorej stanice sa potom 

použije na výpočet koeficientu vyjadrujúceho úroveň danej ŽST 

Po sčítaní dosiahnutých bodov pri všetkých hodnotiacich faktoroch hodnoteného 

vrcholu dostaneme celkovú sumu dosiahnutých bodov daného vrcholu. Pre prvú hodnotenú 

ŽST z východiskovej matice teda platí:  

∑
=

++++=
n

i
ni bbbbb

1
11312111 ...  (1) 

Pomocou tohto vzťahu sa zistí suma dosiahnutých bodov každej ŽST zaradenej 

do východiskovej matice, vrátane maximálnej ŽST.  

Pre maximálnu ŽST teda platí: 

∑
=

++++=
n

i
ni bbbbb

1
max,3max,2max,1max,max, ...  (2) 

Tabuľka 5 Matica vrcholov a ich charakteristík 

   Faktor 
 
ŽST 

f1 f2 f3 ... fm Σ 
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st1 x11 b11 x12 b12 x13 b13 ... ... x1m b1m ∑
=

m

i
ib

1
1  

st2 x21 b21 x22 b22 x23 b23 ... ... x2m b2m ∑
=

m

i
ib

1
2  

st3 x31 b31 x32 b32 x33 b33 ... ... x3m b3m ∑
=

m

i
ib

1
3  

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

stn xn,1 bn,2 xn,2 bn,3 xn,3 bn,4 ... ... xn,m bn,m ∑
=

m

i
nib

1

 

stmax  xmax,1 bmax,2 xmax,2 bmax,3 xmax,3 bmax,4 ... ... xmax,n bmax,m ∑
=

m

i
ib

1
max,  

Vysvetlivky: 
st – železničná stanica (vrchol) 
stmax – maximálna ŽST 
f – faktor ovplyvňujúci vlakotvorbu v železničnej stanici (charakteristika vrcholu) 
x – úroveň plnenia požiadavky na daný faktor 
b – bodové ohodnotenie za plnenie požiadavky na daný faktor 

Samotná suma bodov nám však ešte nevyjadruje úroveň hodnotenej stanice. 

Pre dosiahnutie určitého hodnotiaceho čísla, je potrebné porovnať hodnotenú ŽST so ŽST 

maximálnou, teda je potrebné dať do pomeru celkovú dosiahnutú sumu bodov hodnotenej 

ŽST a maximálnu sumu bodov, ktorú dosahuje práve maximálna stanica. Výsledkom tohto 

pomeru budem potom konkrétne bezrozmerné číslo, ktoré bude vyjadrovať úroveň hodnotenej 

ŽST. 

Pre výpočet hodnotiaceho koeficientu prvého vrcholu (prvej ŽST) môžeme teda 

použiť vzťah: 

∑

∑

=

==
n

i
i

n

i
i

h

b

b
k

1
max,

1
1

1  (3) 

kde: 

1
hk  - hodnotiaci koeficient prvej ŽST (st1) 

∑
=

n

i
ib

1
1 - suma dosiahnutých bodov prvej ŽST (st1) 

∑
=

n

i
ib

1
max, - celková suma bodov maximálnej ŽST (stmax) 

Obdobne sa vyrátajú aj ďalšie hodnotiace koeficienty 2
hk , 3

hk ,..., m
hk  staníc st2, 

st3,...,stm. 
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Za stĺpec vyjadrujúci sumu dosiahnutých bodov v ŽST teda priradíme konečný stĺpec 

východiskovej matice vrcholov a ich charakteristík. V tomto stĺpci budú vyrátané konečné 

hodnotiace koeficienty každej ŽST. Tento koeficient bude zahrňovať viacero hodnotiacich 

faktorov, čiže dá sa povedať, že tento koeficient bude prostriedkom pre komplexné 

hodnotenie ŽST. 

ZÁVER 

Aby budovanie nových logistických centier nenabralo chaotický charakter 

bez akýchkoľvek väzieb na iné druhy dopráv ako je cestná doprava, je potrebné uvažovať aj 

o ich prepojení so systémom železničnej dopravy a teda aj väzieb na rôzne železničné stanice. 

Súčasné technicko-technologické hodnotenie priamo nezohľadňuje výkony ŽST, 

a takisto ani vybavenie hodnotenej železničnej stanice. V predchádzajúcom výkonovom 

hodnotení, boli zasa hodnotené len jednotlivé druhy výkonov uskutočňovaných v hodnotenej 

železničnej stanici. Pre komplexné zhodnotenie železničných staníc, je potrebné vybrať 

okrem výkonových ukazovateľov týkajúcich sa spracovania vlakov aj ukazovatele 

organizačné a ukazovatele technického vybavenia železničnej stanice. 

Tento princíp môže napomôcť k zjednoteniu metodiky hodnotenia pre všetky stanice 

na sieti s možnosťou ich vzájomnej komparácie. Tiež vytvára možnosti pre experimentálneho 

zisťovanie výsledkov pri zmenách jedného alebo viacerých hodnotiacich faktorov pre danú 

stanicu a jej prípadnú väzbu na sieť budovaných logistických centier. 

Príspevok vznikol za podpory grantovej agentúry VEGA MŠ SR č. 1/0411/08 

Komplexná analýza a klasifikácia nástrojov regulácie dopravy v súvislosti s perspektívami a 

výzvami liberalizovaného dopravného trhu EÚ riešenej na Katedre železničnej dopravy. 
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ÚVOD 

Efektívne fungujúca doprava  a s ňou súvisiace logistické procesy sú základnou 

podmienkou pre minimalizáciu nákladov, maximalizáciu pridanej hodnoty a zabezpečenie 

konkurencieschopnosti ekologických druhov dopravy v súvislosti s týmito procesmi. Preto je 

tu snaha o čo najefektívnejší (z hľadiska času i prostriedkov) prenos inovatívnych poznatkov 

a technológií z tejto oblasti do praxe v odvetví dopravy. Uplatňovanie týchto inovatívnych 

poznatkov a technológií má zabezpečiť trvalo udržateľný a ekologicky prijateľný rozvoj 

dopravy, logistických procesov a tým aj spoločnosti. 

ZÁKLADNÉ CIELE PROJEKTU 

Prostredníctvom výskumnej činnosti katedry sa vyvíjajú inovatívne technológie, ktoré 

sú zväčša dôkladne teoreticky opísané, ale pre študentov a zamestnancov z praxe sú málo 

názorné, a preto niekedy aj ťažšie pochopiteľné. Dopravné a logistické technologické procesy 

sú veľmi náročné na čas, priestor, technické a personálne vybavenie. Preto experimentálne 

overenie inovatívnych poznatkov a technológií priamo v praxi je veľmi náročné, ba niekedy 

až neuskutočniteľné. Na overovanie týchto inovatívnych poznatkov a technológií v súčasnosti 

využívajú simulačné modely, ktoré dokážu zachovať podstatné charakteristiky skutočných 

procesov a pomocou softwarových nástrojov možno namodelovať komplexne dopravné 

a logistické procesy. Táto modelová simulácia je teda vhodná na overovanie inovatívnych 

poznatkov a technológií, ako aj ich názorné prezentovanie. 

VÝCHODISKOVÁ SITUÁCIA 

V súčasnosti existuje na Katedre železničnej dopravy unikátne pracovisko dopravného 

laboratória s modelovou železnicou (jedinečné na Slovensku), na ktorom sa dajú simulovať 
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základné technologické procesy z dopravnej prevádzky železníc, ako aj simulácia 

mimoriadností z dôvodu poruchy zabezpečovacieho zariadenia a nehodových udalostí. 

Na tomto zariadení však nemožno simulovať inovatívne komplexné logistické procesy, 

do ktorých okrem iného zaraďujeme aj dopravu, manipuláciu s materiálom, skladovanie, 

triedenie, zhromažďovanie a spracovanie zásielok. Aby sme mohli overovať a zároveň aj 

názorne prezentovať výsledky výskumu katedry aj v tejto oblasti, potrebujeme vytvoriť 

simulačný model. 

MODULÁRNOSŤ SYSTÉMU 

Logistické centrum nie je len sklad alebo terminál kombinovanej dopravy. Je 

to prepojenie viacerých systémov, ktoré (na prvý pohľad) sa zdajú byť ako samostatné 

a bez akejkoľvek väzby na iné systémy. Takto sa môže zdať samostatnosť zriaďovacej 

stanice, spomínaného skladu, či terminálu kombinovanej dopravy. A práve pripravovaný 

simulačný model má tieto jednotlivé komponenty previazať a umožniť skúmanie systémov 

samostatne ale hlavne vo väzbe na ďalšie okolité systémy. Preto ako základné prvky 

simulačného programu budú moduly terminálu kombinovanej dopravy, železničnej 

zriaďovacej stanice a skladu. 

ROZDELENIE RIEŠENIA PROJEKTU DO JEDNOTLIVÝCH AKTIVÍ T 

A ETÁP 

Realizácia projektu je rozdelená na celý čas riešenia podľa jednotlivých odborných 

aktivít: 

ANALÝZA TECHNOLOGICKÝCH ČINNOSTÍ V JEDNOTLIVÝCH 

MODULOCH 

Základnou úlohou tejto aktivity je podrobný popis jednotlivých parametrov 

a požiadaviek na simulačný model vrátane vypracovania detailných technologických 

postupov jednotlivých modulov logistického centra. Spracované požiadavky a parametre budú 

slúžiť ako základná databáza pre spracovanie celého simulačného modelu.  

IMPLEMENTÁCIA TECHNOLÓGIÍ DOPRAVNEJ PREVÁDZKY 

A LOGISTICKÝCH PROCESOV DO SIMULA ČNÉHO MODELU 

Následnou činnosťou bude samotná implementácia už skôr popísaných technológií 

v riadení dopravnej prevádzky a logistických procesov do konkrétneho softwarového nástroja. 

Táto činnosť spojí všetky poznatky získané v predchádzajúcej aktivite do simulačného 
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modelu, ktorý bude slúžiť na overovanie a názorné prezentovanie výsledkov výskumu 

pre študentov a zástupcov praxe z oblasti dopravy. 

TESTOVANIE FUNK ČNOSTI SIMULA ČNÉHO MODELU  

Táto činnosť má zabezpečiť otestovanie a overovanie fungovania celého simulačného 

modelu logistického centra, podľa jednotlivých kriteriálnych požiadaviek. Zároveň sa touto 

aktivitou znižuje následnú pravdepodobnosť vzniku chyby, resp. mimoriadnej situácie, ktorá 

by spôsobila nefunkčnosť celého simulačného modelu. 

VYPRACOVANIE MANUÁLU PRE OBSLUHU SIMULA ČNÉHO 

MODELU 

Aby bol simulačný model prístupný na overovanie a prezentáciu pre čo najširší okruh 

ľudí, t.j. zamestnancov a študentov univerzity, ako aj zástupcov praxe odvetvia dopravy, bude 

k nemu vypracovaný podrobný manuál pre jeho obsluhu. Tento manuál má zabezpečiť, aby 

užívatelia tohto simulačného modelu mohli bez nutnosti časovo a personálne náročných 

školení aj samostatne využívať všetky jeho funkcie na overovanie a prezentovanie výsledkov 

výskumu. 

ZÁVER 

Jednou z priorít výskumnej činnosti Katedry železničnej dopravy je aj vývoj 

progresívnych technológií v riadení dopravnej prevádzky a logistických procesov. Riešiteľský 

kolektív, ktorý sa zaoberá týmto projektom má možnosť zosumarizovať a transformovať 

všetky získané informácie pre potreby logistického centra. Hlavným cieľom spomínaného 

projektu je rozšíriť základňu znalostí fungovania logistického centra pri zohľadňovaní 

všetkých kriteriálnych podmienok. 

Hlavným cieľom projektu je lepšie, a hlavne názornejšie prezentovanie inovatívnych 

poznatkov a technológií v logistických a dopravných procesoch, ktoré sú vyvíjané na Katedre 

železničnej dopravy, študentom študijného odboru doprava a zástupcom spoločností 

z odvetvia dopravy. 

 

Príspevok je spracovaný v rámci riešenia grantovej úlohy VEGA 1/0432/08 „Model 

deľby prepravnej práce v doprave s ohľadom na kapacitu infraštruktúry“ na Fakulte 

prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline.  
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Abstract 

This paper deals about basic information technologies, who can by use in Logistic 

Information System. Special part was devoted satellite navigation systems that are using in 

public sector. 

ÚVOD 

Informačné a komunikačné systémy (systémy ICT) sú v logistike vyžívané už veľmi 

dlho. O ucelenom trende v tejto oblasti je možné hovoriť už na začiatku 80tých rokov a je 

spojený s vývojom logistických technológií (napr. Just in Time; Quick Response; a pod.), tak 

s vývojom výpočtovej techniky a telekomunikácií. Vo svojej podstate sa dnes logistika 

sústreďuje na zefektívnenie toku tovarov cez celý dodávateľský reťazec, t.j. od výrobcov a ich 

dodávateľov surovín, cez distribúciu a predajne, až ku zákazníkovi (spotrebiteľovi) 

Práve systémy ICT priniesli efektivitu do prenosu, spracovania, skladovania 

a distribúcie dát (informácií) cez celý logistický reťazec. To všetko navyše vo väzbe 

na automatickú identifikáciu pohybu tovarov a dopravných prostriedkov. 

LOGISTICKÝ INFORMA ČNÝ SYSTÉM 

Systémy ITC podporujúce logistické procesy sa tak stávajú nástrojom spájajúcim 

jednotlivé logistické aktivity vo veľa oblastiach logistiky vrátane riadenia prepravy, riadenia 

stavu zásob, skladovania, procesu objednávania, riadenia pohybu materiálu, procesu 

spracovávania objednávok a pod. Pre súhrnnú funkcionalitu podporujúcu logistické procesy je 
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zavedený pojem logistický informačný systém (LIS). LIS funguje v súľade s cieľmi a úlohami 

optimálneho riadenia materiálov a ich sprievodných tokov, pričom ich úlohy sú prepojené tak 

vnútornými, ako aj vonkajšími cieľmi.  

Vo svojej všeobecnej rovine zahrňuje LIS funkcionalitu podporujúcu všetky logistické 

činnosti v celom logistickom reťazci. (balenie, manipulácia s materiálom, spätná logistika, 

strategické a operačné rozhodovanie, atď.) 

Z pohľadu informačnej podpory vedúcich pracovníkov pri ich rozhodovaní musí LIS 

spĺňať šesť základných princípov: 

a) Dostupnosť informácií 

Logistické informácie musia byť zrozumiteľné a koexistentné. Teda každý jeden 

zamestnanec je schopný vyhľadať potrebné informácie v LIS, ktoré sú pre jeho časť 

logistického riadenia potrebné. Veľakrát aj v dnešnej logistike sa vyskytuje veľké množstvo 

informácií na papieroch, v rôznych miestach podnikov, a tak je rýchly prístup k týmto 

informáciám nepožný, resp. veľmi zdĺhavý.  

b) Presnosť informácií 

Informácie musia presne odrážať súčasný stav, ale aj periodické výskyty merateľných 

veličín, ako napríklad objednávky zákazníkov, úroveň stavu zásob všetkých druhov tovarov. 

V prípade stavu fyzických zásob a ich obrazu v informačnom systéme je vyžadovaná presnosť 

99%, t.j. rozdiel musí byť menší ako 1%. 

c) Časová aktuálnosť informácií 

Oneskorenie informácie o skutočnej udalosti nesmie presiahnúť čas, do ktorej je 

možné vykonať korekčný zásah vyvolaný práve touto informáciou, prípadne zásah 

minimalizujúci straty. Časová aktuálnosť informácií je daná časovým oneskorením medzi 

okamihom, kedy udalosť a s ňou spojená informácia vzniká a kedy sa objaví (je viditeľná) 

v informačnom systéme.  

d) LIS je riadený udalosťami v systéme 

LIS musí automaticky upozorňovať užívateľa na vzniknuté problémy alebo 

príležitosti. Keď si uvedomíme, s akým množstvom dát informačné systémy obvykle pracujú, 

je jasné, že pre zásah užívateľa je vyžadované aktívne upozornenie na mimoriadnu situáciu 

zo strany informačného systému. Človek nie je schopný vnímať tento objem informácií 

a vyvodzovať z nej potrebné závery. Musí byť upozornený iba na neštandardné situácie 

a v nich práve rozhodnúť. 

e) Flexibilita 

LIS musí mať schopnosť reagovať na premenné potreby užívateľov a zákazníkov. 

Musí dodávať dáta „šité na mieru“ špecifickým požiadavkám individuálnych zákazníkov. 
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f) Vhodný formát prezentovaných informácií 

Výstupné zostavy a obrazovky LIS musia obsahovať správne informácie v správnej 

štruktúre a sekvenciách. Rôzne pozície požadujú rôznu prezentáciu dát, preto LIS musí 

zabezpečiť potrebnú formu dát pre programátorov, obslužný personál, štatistov ale aj pre 

riadiacich pracovníkov. 

TECHNOLOGICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA 

LIS sám o sebe je však bezpredmetný, pokiaľ nie je vybudovaná primeraná 

technologická infraštruktúra. Pre zabezpečenie správnej funkčnosti LIS je potrebné 

zabezpečiť potrebný: 

• hardware (HW), technické výpočtové prostriedky umožňujúce prevádzku 

programového vybavenia počítačov 

• operačný systém (OS), programový balík realizujúci potrebné služby medzi 

jednotlivými aplikačnými (užívateľskými) programami, databázou a HW. 

• databáza (DB), 

• dátové komunikácie a počítačové siete, 

• špeciálny HW a software (SW). 

Za účelom zabezpečenia komunikácie medzi počítačmi boli vyvinuté prostriedky 

dátových komunikácií. 

Dnes najrozšírenejšie štandardy sú: 

• Ethernet (s komunikačným protokolom TCP/IP); Dátový komunikační štandard 

Ethernet - TCP/IP sa najviac používa pre tvorbu lokálnych počítačových sietí (LAN-

Local Area Network). Realizácia môže byť uskutočnená metalickým káblokm, 

optickým káblom alebo bezdrôtovo (technológiou Wi-Fi). Je ich však možné použiť aj 

pre geograficky distribuované počítačové siete, tzv. WAN - Wide Area Network, 

hlavne v oblasti súkromných - firemných sietí (VPN - Virtual Private Network). 

• EDI (Electronic Data Interchange); programový komunikačný štandard umožňujúci 

v predpísanom tvare elektronickou bezpapierovú výmenu informácií medzi výrobnou 

organizáciou, distribučnou organizáciou, dopravcom a to všetko v reálnom čase. Je to 

štandard podporujúci hlavne komunikáciu subjekt – subjekt, teda nie sieť. Pre 

realizáciu EDI spojenia je potrebné použiť vyhradené (dedikované) linky, do ktorých 

nemá prístup tretí subjekt. 

• Internet; je to najrozšírenejšia počítačová sieť na svete. Ich vznik siaha do roku 1969, 

kedy bola na poli univerzít v USA spustená sieť ARPANET so štyrmi uzlami. 

Komerčné využitie Internetu začína od roku 1995. 
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ŠPECIÁLNY HW A SW  

Pre úplné využívanie všetkých informačných technológií v systéme LIS je potrebné 

zabezpečiť aj ostatné špeciálne HW a SW produkty. Patria tu hlavne: 

• systémy automatickej identifikácie, 

• navigačné systémy, 

• technológia „tenký klient“. 

SYSTÉMY AUTOMATICKÉ IDENTIFIKACE (SAI) 

Systémy automatickej identifikácie v súčasnej dobe poskytujú nenahraditeľného 

pomocníka pri identifikovaní, evidovaní a sledovaní akýchkoľvek objektov. Medzi 

najčastejšie evidované objekty patrí najmä tovar v obchodných, logistických a výrobných 

procesoch a druhým najčastejšie evidovaným prvkom sú ľudia. Na trhu existuje niekoľko 

typov systémov identifikácie. Niektoré už sú na vrchole svojho využívania a ďalšie inovatívne 

nápady pre ich používanie už strácajú význam. 

Obecne je možné systémy SAI popísať nasledujúcimi prvkami: 

• snímač– zabezpečuje načítanie identifikačných kódov a ich následnou transformáciou 

do požadovaného tvaru vhodného pre ďalšie spracovanie, 

• nosič kódu- zabezpečuje zachovanie kódu a umožňuje jeho ďalšie čítanie. Nosičom 

kódu môže byť samotný výrobok, visačka, magnetická páska, elektromagnetická 

karta. Nosiče kódov závisia na použitej identifikačnej technológii, 

• programová jednotka- zabezpečuje uloženie identifikačného kódu na nosič dát, 

• vyhodnocovacie jednotky- zabezpečuje transformáciu kódu do tvaru vhodného 

pre používateľov, alebo do tvaru vhodného pre automatické vyhodnocovanie. 

S rozvojom informačných technológií stúpa tiež využívanie a rozvoj systémov SAI. 

Pomocou SAI je možné spracovať podstatne viac informácií, čím dochádza k časovej úspore 

odbúraním manuálneho spracovávania dát, ale predovšetkým pri vkladaní údajov odpadá 

(omylný) ľudský faktor. 

Jednotlivé používané technológie v systémoch SAI je možné rozdeliť na: 

• optické – využívajú princíp odrazu a pohlcovania svetla, ktoré dopadá na nosič kódu 

a svetlo – prístrojmi je dekódované. (napr. čiarové kódy, systém Optical Character 

Recognition známy tiež skratkou OCR a pod.), 

• rádiofrekvenčné– využívajú princíp vysielania rádiového signálu, ktorý vybudzuje 

v identifikačnom štítku odpoveď zrozumiteľnú pre prijímač signálu. Tieto technológie 

sú vhodné doprašného a znečisteného prostredia a sú vhodné pre automatickú kontrolu 

a snímanie tovarov, výrobkov alebo osôb, 
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• induktívne– pracujú na podobnom princípe ako rádiofrekvenčné, ale na prenos dát 

využívajú princíp eletrkomagnetickej identifikácie. Sú vhodné pre oblasť kontroly, 

identifikácie obsahu paliet, kontajnerov a pre automatizáciu riadenia dopravných 

prostriedkov vo výrobnom procese alebo v skladoch, 

• magnetické– pracujú na princípe magneticky zakódovaných údajov do povlakov alebo 

prúžkov na kartách, ktoré sa čítajú pomocu snímacích hláv. Sú najrozšírenejšími 

technológiami automatickej identifikácie. Najčastejšie sú používané v bankovom 

sektore pre identifikáciu užívateľských účtov. Magnetické karty s magnetickým 

prúžkom sú okrem služieb v bankovom sektore používané v oblasti služieb, 

zdravotníctva, osobnej kontroly, kontroly v knihovniach, pre rôzne zabezpečovacie 

systémy a pod, 

• biometrické– pracujú na princípe snímania fyziologických rysov človeka, s využitím 

výpočtovej techniky. Ako vzory k identifikáciou sú využívané odtlačky prstov, hlas, 

sietnica oka alebo elektronický podpis. 

VYUŽITIE SAI 

Systémy SAI poskytujú široké možnosti využitia, ale obecne sú aplikované pre: 

• záznam informácií, 

• identifikáciu a vyhľadávanie informácií, 

• identifikáciu a vyhľadávanie predmetov, tovarov a osôb, 

• riadenie a kontrolu,  

• prenos informácií.  

Najširšie využitie systémov SAI, resp. systémov ADC (Automated Data Capture) je 

v oblasti obchodu, konkrétne pri obsluhe pokladní. Evidencia tovarov a vygenerovanie 

pokladničného dokladu je realizované v automatickom režime. 

V oblasti skladovania tovarov je možné výrobky prijímať na sklad priamo z výroby 

alebo z iných závodov a prevádzok. Po prijatí tovarov a odobraní čiarového kódu palety, na 

ktorej sa nachádza uložený tovar, systém automaticky navrhne, kam má byť paleta uložená. 

Súbežne prebieha celý proces administratívnych činností súvisiacich s procesom príjmu 

tovarov na sklad a opačne pre výdaj tovarov zo skladu. 

RIADENIE DISTRIBÚCIE POMOCOU SATELITNEJ NAVIGÁCIE 

V súčasnej dobe existuje niekoľko družicových systémov: 

• systém GPS armády USA, niekedy označovaný ako NAVSTAR (NAVigation Signal 

for Timing And Ranging), 

• systém GLONASS ruskej armády, 
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• iné systémy (EGNOS, GALILEO, GNSS...). 

Pre potreby komerčného (civilného) využitia sú v súčasnosti prakticky pužiteľné len 

systémy GPS a GLONASS. Európsky navigačný systém GALILEO je stále vo fáze vývoja 

a jeho plnohodnotné spustenie sa stále odkladá. 

 
Zdroj: [2] 

Z principiálnho hľadiska systém Galileo patrí do rovnakej skupiny navigačných 

systémov ako GPS a GLONASS. V plnej zostave bude systém tvorený 30 satelitmi, ktoré 

budú plniť rovnaké funcie ako systémy GPS a GLONASS. Orbitálna dráha satelitov systému 

GALILEO bude na rozdiel od predchádzajúcich systémov vo výške 24000 km a celý systém 

je výhradne civilným projektom. Výhodou systému GALILEO bude väčší dosah signálu na 

také miesta, ktoré nie sú pokryté signálom GPS a GLONASS. 

Z hľadiska distribučnej logistiky je možné využitie navigačných systémov rozdeliť 

nasledovne: 

• oblasť určovania polohy, 

• oblasť navigácie, 

• oblasť plánovania distribučných trás, 

• oblasť monitoringu dopravných prostriedkov a tovarov.  
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Oblasť určovania polohy dopravných prostriedkov je dôležitá pre cestnú, námornú, 

leteckú i železničnú dopravu. Firmy majú možnosť využiť týchto systémov pre určenie 

polohy svojich dopravných prostriedkov v teréne. 

Oblasť navigácie dopravných prostriedkov umožňuje ich presnú navigáciu podľa 

zvolenej trasy so známym východiskovým a cieľovým miestom. Systémy umožňujú 

optimalizáciu dopravnej trasy podľa zvolených kritérií. 

Monitorovanie dopravných prostriedkov a tovarov slúži ku kontrole prebiehajúcej 

distribúcie a dodržiavania plánovaných distribučných trás. 

TECHNOLÓGIA „TENKÝ KLIENT“ 

Veľakrát sa v spoločnostiach stáva, že začnú u svojich kľúčových klientov bádať 

prudko stúpajúci počet pracovných staníc v počítačových sieťach, ktorý celkom logicky 

produkuje mimoriadne nároky na ich administráciu, ktoré sú zvládnuteľné len s mimoriadnym 

nasadením administrátora (resp. administrátorov), čo v konečnom dôsledku aj znamená aj 

výrazné finančné náklady. Práve tieto situácie v podnikových sieťach je možné riešiť 

nasadením "Tenkých klientov". 

Najčastejšie ide o grafický terminál, ktorý je v porovnaní s osobným počítačom 

výrazne zredukovaný a spravidla neobsahuje pevný disk, ani iné pohyblivé súčasti. Hlavným 

cieľom, prečo sa zákazník rozhoduje pre tenkých klientov je centralizácia administrácia, 

zjednotenie správy, ako aj redukcia nákladov. Tenký klient sa spravidla využíva v podnikovej 

sieti dlhšiu dobu ako osobný počítač, má vysoko spoľahlivú - dá sa povedať takmer 

bezporuchovú prevádzku a nepomerne jednoduchšiu administráciu. Pracovná stanica typu 

tenký klient vystačí s grafickým výstupom a obmedzeným výkonom potrebným len 

na komunikáciu s používateľom (vstupy cez klávesnicu a myš) a terminálovým serverom, 

ktorý zabezpečuje beh podnikovej aplikácie. Názov tenký klient vychádza s mimoriadne 

úsporného využívania zdrojov ako aj prenosových kapacít komunikačných liniek. 

ZÁVER 

Ešte aj v dnešných časoch sú informačné systémy strašiakom pre mnohých manažérov 

na rôznych úrovniach riadenia firmy, čo má za následok vplyv na kvalitu rozhodovacieho 

procesu. Neschopnosť manažmentu pracovať s informačnými systémami stavia preto 

manažérov a celú firmu do nevýhodnej situácie v konkurenčnom procese. Z vedených 

dôvodov je znalosť informačných systémov silným kritériom pri výbere vhodných 

zamestnancov a príprave ľudských zdrojov ako celku. 
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Príspevok je spracovaný v rámci riešenia grantovej úlohy VEGA MŠ SR č. 1/0432/08 

„Model deľby prepravnej práce v doprave s ohľadom na kapacitu infraštruktúry“, riešenej 

na Katedre železničnej dopravy. 
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Anotace 

Příspěvek se zabývá progresivními silničními dopravními prostředky – vozidly 

vybavenými dvěma podlahami. Příspěvek má dvě části. První z nich se týká dvoupodlažních 

vozidel standardní konstrukce (stavby) a druhá dvoupodlažních vozidel speciální stavby. 

V první části jde o silniční motorová vozidla a přípojná vozidla (přívěsy a návěsy) běžně 

používaná v logistických přepravních řetězcích. V druhé části jsou charakterizovány speciální 

sedlové návěsy 2WIN. Jde o návěsy používané jen několika společnostmi, nicméně jejich role 

v logistice není jen symbolická. Právě naopak. U některých společností tvoří tato vozidla 

většinu jejich vozového parku. Návěsy 2WIN mají potenciál i v doprovázené kombinované 

přepravě. 

Klíčová slova: logistika, silniční nákladní doprava, dvoupodlažní silniční vozidlo, 

přívěs, tandemový přívěs, sedlový návěs, návěs 2WIN. 

Summary 

The article deals with progressive road means of transport – Twin-Deck vehicles. The 

problem is divided into two parts. The first one solves ordinary Twin-Deck vehicles. Both: 

motor vehicles (lorries) and towed vehicles (trailers, semi-trailers). The second part of the 

article deals with specially-constructed vehicles – Twin-Deck semi-trailers 2WIN. 

Key words: logistics, road cargo transport, twin-deck vehicle, trailer, tandem-trailer, 

semi-trailer, 2WIN semi-trailer. 

ÚVOD 

Dvoupodlažní vozidla se v různé literatuře též označují jako: Twin-Deck (dále jen 

TD), Double Loading-floor, Double-deck či Doppelstock vozidla. Hlavním důvodem 

využívání TD vozidel je maximalizace využití legislativně omezeného ložného prostoru 

silničních nákladních vozidel – zejména v případech, kdy není přepravovaný náklad 

stohovatelný. Právě v těchto případech se kapacita vozidla, pokud jde o počet přepravených 

europalet, zdvojnásobuje. Kromě efektivního využití vozidla (nebo soupravy) má nasazování 
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TD vozidel přínosy i v oblasti ekologie, konkrétně v menší produkci škodlivých emisí (CO2 

apod.). 

1 DVOUPODLAŽNÍ VOZIDLA STANDARDNÍ STAVBY 

Bez ohledu na druh nástavby (valník s plachtou, mrazící apod.) se obecně mohou 

silniční nákladní vozidla (jednopodlažní i TD) členit podle výšky jejich rámu. Motorová 

vozidla a přívěsy mohou být v provedení: 

• s „normální“ výškou rámu – viz obrázek 1, 

• Low-Deck (tzv. nízkoložná či MEGA) – viz obrázek 2. 

   

Obr. 1  Nákladní vozidla s „normální“ výškou rámu 

Zdroj: Volvo, Krone 

   

Obr. 2  Nákladní vozidla typu „Low-Deck“ 

Zdroj: Krone 

Sedlové návěsy mohou být v provedení: 

• s „normální“ výškou rámu, 

• Low-Deck, 

• Goose-Neck (tzv. návěsy s labutím krkem či JUMBO) – viz obrázek 3. 
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Obr. 3  Sedlový návěs typu „Jumbo“ 

Zdroj: Trucks.nl 

U vozidel typu Low-Deck se dosahuje volná ložná výška až 3 metry. Poloha druhé 

podlahy je variabilní (viz obrázek 4) a může být přizpůsobena konkrétní situaci – tedy 

například různě vysokým ložným jednotkám (např. europaletám s nákladem). Druhá podlaha 

tedy nemusí být bezpodmínečně umístěna v polovině výšky ložného prostoru, kdy připadá na 

každé patro volná ložná výška cca. 1,4 metru. Stejně tak je možné druhou podlahu (nebo jen 

její část) z vozidla demontovat, resp. ji posunout ke střeše ložného prostoru (viz obrázek 6), 

pokud jí není při konkrétní přepravě zapotřebí resp. pokud by překážela ložným jednotkám – 

vzhledem k jejich výšce. 

Obr. 4  Twin-Deck nákladní motorové vozidlo 

Zdroj: Comextrans 
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Obr. 5  Twin-Deck tandemový přívěs 

Zdroj: Comextrans 

 

Obr. 6  Twin-deck sedlový návěs 

Zdroj: Ewals Cargo Care 

Kapacity různých TD vozidel jsou shrnuty v tabulce 1. Pro upřesnění je třeba 

zdůraznit, že tato čísla jsou orientační a počty europalet se mohou lišit v závislosti na 

parametrech ložného prostoru.  (1) (2) 

Tab. 2  Porovnání kapacit Twin-Deck souprav 

SOUPRAVA KAPACITA (EPAL) 
návěsová s plachtou 66 

návěsová mrazící (FRC) 60 
přívěsová tandemová s plachtou 74 

Zdroj: Comextrans 

V logistických přepravních řetězcích se velmi často používají návěsové soupravy, 

jejich hlavní výhodou je jeden celistvý ložný prostor, který umožňuje rychlou nakládku či 

vykládku přes zadní vrata návěsu. Drtivá většina logistických center je řešena tak, že se 

k nakládacím stáním (vratům) se sólo vozidly nebo soupravami couvá – viz obrázek 7. 

Přívěsové soupravy mají právě v tomto směru malý handicap, který spočívá ve dvou 

oddělených ložných prostorech. Ložné operace v logistických centrech poté vyžadují 
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rozpojování takovéto soupravy, což celý proces ložení časově prodlužuje a může být zdrojem 

zbytečných rizik. 

   

Obr. 7  Příklady nákladových stání v logistických centrech 

Zdroj: Autor 

Některé přívěsové tandemové soupravy jsou však typu Quick-Load (QL). Systém QL 

spočívá za prvé v tom, že je čelní (přední) stěna tandemového přívěsu tvořena vraty, stejně tak 

jako zadní stěna tažného vozidla a zadní stěna tandemového přívěsu. A za druhé je tandemový 

přívěs vybaven sklopnou přejezdovou rampou, která umožňuje přejíždění manipulačního 

prostředku (například vysokozdvižného vozíku) mezi tandemovým přívěsem a tažným 

vozidlem – viz obrázek 8. Tím se tedy eliminuje nevýhoda dvou ložných prostorů při ložných 

operacích v logistických centrech. Nosnost přejezdové rampy je cca. 2,5 tuny.  (1) 

   

Obr. 8  Přívěsová tandemová souprava typu „Quick-Load“ a detail přejezdové rampy 

Zdroj: Van Eck, Comextrans 

2 DVOUPODLAŽNÍ VOZIDLA SPECIÁLNÍ STAVBY  

Jde o speciální dvoupodlažní sedlové návěsy označované jako 2WIN. Při poskytování 

svých logistických služeb je využívají například společnosti: 

• Emons Cargo, 

• Zeyer Trans, 

• Schober Transport, 

• Fraikin Spedition, 

• Ewals Cargo Care. 
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Obr. 9  Sedlový tahač s návěsem 2WIN 

Zdroj: Schober Transport 

Obr. 10  Řez sedlovým návěsem typu 2WIN 

Zdroj: Emons Group 

Návěsy 2WIN se většinou používají ve skříňovém provedení, ale existuje i varianta 

valník s plachtou, používaná např. společností Zeyer Trans. Zadní vrata návěsu slouží zároveň 

jako nakládací rampa a hydraulické čelo pro nakládku horního patra – viz obrázek 11. 

Nosnost vrat, resp. hydraulického čela se pohybuje okolo 1,5-2,0 tuny. Obě patra návěsu 

poskytují volnou ložnou výšku 1,8 metru. Kapacita návěsu dosahuje v případě europalet 

hodnotu 52 až 55, v závislosti na provedení návěsu. To znamená, že jeden návěs 2WIN pojme 

o 19-22 europalet více než standardní jednopodlažní valníkový návěs s plachtou. 

   

Obr. 11  Detail zadního čela sedlového návěsu 2WIN 

Zdroj: Schober Transport, Emons Group 
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Ve skříňovém provedení vyhovuje návěs 2WIN normě TAPA a je tudíž vhodný pro 

přepravu zboží vysoké hodnoty (elektronika, výpočetní technika, alkohol apod.). Možnost 

využít tento návěs i pro přepravy jiného zboží zde přirozeně zůstává. Běžně se 2WIN používá 

pro přepravy potravin, papírenského zboží, křehkého zboží a též pro přepravy léčiv. 

V Evropě jsou návěsy 2WIN používány pro přepravy zejména v/mezi státy: 

• Nizozemsko, 

• Belgie, 

• Německo, 

• Švýcarsko, 

• Česká republika, 

• Polsko, 

• Velká Británie. 

Porovnání kapacity standardního jednopodlažního návěsu a návěsu 2WIN při použití 

různých manipulačně-přepravních jednotek shrnuje tabulka 2.    

Tab. 3  Porovnání kapacity standardního návěsu a návěsu 2WIN 

MANIPULA ČNÍ JEDNOTKA STANDARDNÍ NÁV ĚS NÁVĚS 2WIN 
europaleta (800 x 1200 mm) 33 52 

industry paleta (1000 x 1200 mm) 24 39 
roltejner (72 x 82 mm) 54 87 

Zdroj: Schober Transport 

Mezi významné zákazníky společnosti EMONS Cargo patří například: 

1. EPSON Europe (přepravy zboží vysoké hodnoty), 

2. Look O Look International (přepravy potravin), 

3. Nurnico (přepravy do Velké Británie Eurotunelem, vazba na leteckou dopravu). 

Jak je zmíněno ve třetím bodě odrážek, je možné soupravy sedlového tahače 

s návěsem 2WIN používat i v systému doprovázené kombinované přepravy mezi 

kontinentální Evropou a Velkou Británií. Ovšem přepravy silničních souprav s návěsy 2WIN 

systémem RO-LA se dle dostupných informací neuskutečňují. Hlavním důvodem bude 

nejspíše jejich malá světlá výška.  (4, 5, 6). 

ZÁVĚR 

Je zřejmé, že nasazováním dvoupodlažních vozidel je možné přispět nejen 

k optimalizaci logistických přepravních řetězců, ale díky efektivnějšímu využívání ložného 

prostoru silničních vozidel též kladně působit v oblasti ochrany životního prostředí – zejména 

v oblasti ochrany ovzduší. Zde díky využívání TD vozidel klesá celková spotřeba pohonných 
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hmot a tím i objem škodlivých emisí (CO2, HC, NOx), které jsou silniční nákladní dopravou 

produkovány. 

Například společnost EMONS Cargo díky využívání návěsů 2WIN ročně vypustí 

o 13 000 tun (resp. 6,6 mil. m3) CO2 méně, ve srovnání se situací, kdy by využívala 

standardní jednopodlažní návěsy.  (4) 

Stejný pozitivní efekt jako mají TD vozidla poskytují rovněž (2) (3): 

• návěsy s prodlouženou nástavbou (o délce 14,9 metru), které vyvinula společnost 

Kögel – označují se pojmem „Eurotrailer“, 

• soupravy European Modular System (EMS; též: LHV, LZV, Eurokombi, EuroCombi, 

EcoCombi či Gigaliner). 

Souhrnně vzato má používání TD vozidel pozitivní přínos pro všechny dotčené 

subjekty – tedy: dopravce, přepravce i společnost jako celek. Jde tedy o jeden z nástrojů 

udržitelné dopravy a udržitelného rozvoje, jež jsou (mimo jiné) zakotveny v Bílé knize: 

Evropská dopravní politika pro rok 2010: „Čas rozhodnout“. 
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Anotace 

Elektronické technologie pro výběr poplatku za průjezd je doporučeno budovat jako 

sofistikované inteligentní systémy, které dokážou poskytnout a zajistit široké spektrum 

dopravních informací. Vlastní výběr poplatku by měl představovat jen jednu z dílčích úloh 

tohoto systému. Elektronické mýtné systémy na národní úrovni by neměly být budovány jen 

jako samostatné systémy, ale měly by být zahrnuty do telematických nástrojů Inteligentního 

Dopravního Systému národní úrovně. Na základě jejich uskutečněného sběru dat by bylo 

možné blíže specifikovat dopravní tok a jeho sledováním více předcházet nahodilým 

událostem, které negativně ovlivňují dopravní tok na silniční síti.  

Abstract 

Electronic technologies for collecting fees for journey is recommended to build a 

sophisticated intelligent systems that can provide and ensure a wide range of traffic 

information. Self-selection fee should represent only one of the sub-tasks of the system. 

Electronic toll collection systems at the national level should not be built only as a stand-

alone systems, but should be included in the telematic instruments intelligent transport system 

the national level. Based on their data collection made it possible to specify the traffic flow 

and monitoring to prevent more incidents affecting traffic flow on road network. 

1 ÚVOD 

S rostoucím trendem ekonomiky a rozvojem logistických potřeb v jednotlivých 

státech Evropské unie došlo k rozsáhlému nárůstu nákladní dopravy na silniční síti. 

Rostoucím trendem veškerých druhů doprav se začala zabývat i Evropská komise EU a pro 

státy zahrnuté do tohoto společenství v dokumentu „Bílá kniha - Evropská dopravní politika 

pro rok 2010: čas k rozhodnutí“ doporučila budovat mýtné systémy, které dokáží alespoň 

částečně zpětně zajistit část investičních nákladů směřovaných na výstavbu silniční dopravní 

infrastruktury, náklady na údržbu, ale také na odstraňování nehod atd.  

Reakcí na toto doporučení se stal záměr výkonově zpoplatnit příslušnou silniční síť, 

které je pro jednotlivé národní a nadnárodní přepravní toky/směry hlavní „páteří“. Odpovědí 
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na záměr výkonového zpoplatnění se v Evropě stala tzv. EFC technologie (Electronic Fee 

Collection).  

V úspěšně realizovaných projektech lze nalézt čtyři různé technologie EFC. Hlavní 

rozdíly lze nalézt ve způsobu komunikace mezi mýtným zařízením a jeho vybavením, 

jednotkou na palubě vozidla OBU (je-li vyžadována), případně podle vzdálenosti na jakou se 

komunikace uskutečňuje. Typy jednotlivých technologií: 

• DSRC - Dedicated Short Range Communication 

• GNSS - Global Navigation Satellite Systém 

• LSVA - Die leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe 

• LPR - Licence Plate Recognition 

Obecně lze konstatovat, elektronický výběr mýtného EFC je zásadním zlepšením 

manuálního výběru mýtného a dochází tak ke: 

• zrychlení odbavení uživatelů na dopravní cestě při placení mýtného (odpadá nutnost 

zastavení vozidla na vjezdu a výjezdu) tzv. průjezd - Free flow, 

• spravedlivější výběr poplatků v závislosti na délce průjezdu, kategorii vozidla, typu 

uživatele (výkonové zpoplatnění), 

• vysoká flexibilita systému (přizpůsobivost změně režimu výběru mýtného, změně 

tarifů apod.), 

• využití rozsáhlého portfolia doplňkových funkcí elektronického systému v rámci 

inteligentního řízení dopravy (sledování intenzity dopravy, lokalizace vozidel 

v dopravní síti, identifikace kradených vozidel, měření rychlosti dopravního toku, 

apod.). 

Tato přidaná hodnota elektronických systémů při porovnání se systémy mechanického 

mýtného systému má však i druhou „stranu mince“ a tedy, vyšší nároky na investiční 

a provozní náklady, které založeny na:  

• vyšší technologické náročnosti systému, 

• vyšším objemu nutných investic na provoz a údržbu jednotlivých prvků systému, 

• vybudování zúčtovacího a dohledového centra. Dohledové centrum tzv. Enforcement 

centrum je nutné především z hlediska minimalizace úniků plateb zejména v zemích, 

kde nefunguje účinně zpětné vymáhání dluhů/poplatků apod., 

• vyšší riziko vandalismu a záměrného napadení systému. 

2 TECHNOLOGIE DSRC - DEDICATED SHORT RANGE 

COMMUNICATION 

Jedná se o první generaci EFC technologie, která byla zavedena do praxe 

v devadesátých letech. Byla založena na radiové komunikaci mezi palubní jednotkou OBU ve 
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vozidle a zařízením na silnici, kterým je obvykle portál RSE (Road Side Equipment) 

s přijímačem a vysílačem. Díky relativně malému dosahu se mluví o dedikovaném 

krátkovlnném spojení. Frekvence je zvolena tak, aby nedocházelo k rušení jinými 

elektronickými přístroji, např. GSM apod. Pro Evropu je standardizován kmitočet 5,8 GHz, 

v USA 5,9 GHz. Technologie je v současné době rozšířena po celém světě, např. v Austrálii, 

Jihoafrické republice, Francii, Itálii, Rakousku, České republice, Norsku, Portugalsku atd. 

Zařízení DSRC může také sloužit pro zpoplatnění specifických dopravních úseků vybrané sítě 

např. most, tunel.  

Jak to funguje:  

Při průjezdu mýtným bodem palubní jednotka OBU 

přijme signál z RSE a dojde buď k odečtu finanční 

částky za průjezd dle tarifu příslušné kategorie vozidla, 

nebo k zaznamenání dat pro následné vyúčtování (post 

payment). Součástí této technologie je 

v rámci dohledového systému CCTV kamera 

s digitálním záznamem snímků předních 

částí vozidel s registrační značkou. Digitalizovaný obraz se pak zpravidla dále zpracovává 

technikou ANPR – automatického rozpoznávání registračních značek vozidla. Tím dochází 

k validaci příslušné OBU k příslušné registrační značce a kategorii vozidla. 

Výhody a nevýhody: 

Výhodou technologie DSRC je její ověření v praxi a existuje široké spektrum 

dodavatelů, avšak není mezi nimi zajištěna vzájemná kompatibilita. Výhodou je také snadnost 

instalace zařízení OBU do vozidel, která je finančně nenáročná a nedochází k zásahu do 

elektroinstalace vozidla - jedná se o nezávislou montáž.  

Nevýhodou DSRC je nutnost výstavby infrastruktury (mýtné brány, detekční zařízení 

včetně zajištění el. napájení bran apod.) podél plánované zpoplatněné sítě. Proto technologie 

není vhodná pro celoplošné národní zpoplatnění silniční sítě. Naopak pro zavedení jen na 

vybraných úsecích sítě vhodná je. Ve fázi zavádění je nutné často využít i agregátorů pro 

výrobu elektřiny na kapalná paliva, pokud ještě není zajištěno napojení na elektrickou síť. 

Z evropských zkušeností lze konstatovat, technologie je časově náročná na fyzickou instalaci, 

ale z hlediska odladění systému a spuštění tzv. ostrého provozu je časově méně náročná. 

Poznámka: V ČR se v další etapě výstavby mýtného systému připravuje rozšíření 

v podobě tzv. hybridního systému, který bude využívat obě technologie EFC současně - tzn. 

stávající DSRC  a GNSS/GSM.  

 

~ 4m 
Communication zone 

per Beacon 

Gantry-
Height 
~ 6 m 

DSRC-Beacons 

Communication zone 
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3 TECHNOLOGIE GNSS - GLOBAL NAVIGATION SATELLITE 

SYSTEM 

Všeobecně se technologie GNSS ve spojení s komunikačním kanálem GSM považuje 

za technologii budoucnosti. V případě této technologie odpadá nutnost RSE zařízení podél 

komunikací a zpoplatnění sítě se provádí virtuálně (softwarově). Projeté úseky jsou 

zaznamenávány v OBU a vozidlo se svou lokalizací k nim přihlásí. Technologie umožňuje 

flexibilně měnit rozsah i parametry zpoplatněné sítě. Na rozdíl od DSRC technologie 

nepracuje satelitní technologie s fyzickými, ale s virtuálními mýtnými body, tzn. ty existují 

jen jako záznam v OBU. Nejznámější ze systémů GNSS je využití soustavy satelitů GPS 

provozované armádou USA. Pro Evropu je připravován satelitní systém GALILEO 

s předpokládaným termínem dokončení v roce 2010. V Rusku existuje obdoba amerického 

vojenského systému tzv. systém GLONASS. 

Jak to funguje: 

Projíždí-li vozidlo zpoplatněným úsekem, který 

je detekován pomocí signálu, zaznamená se 

v OBU údaj o tomto průjezdu (datum, čas 

a další). Platební příkaz lze realizovat buď 

bezprostředně vysláním informace o projetí 

daným bodem prostřednictvím sítě GSM nebo 

prostřednictvím komunikace elektronické karty 

s dálkovou čtečkou OSCME. Technické řešení systému klade velké nároky na úroveň 

spolehlivosti a zabezpečení přenášených dat, zejména v případě platebních operací. Každou 

zaváděnou ochranu dat např. pomocí kryptografických kódů je třeba řešit systémově tak, aby 

byla zajištěna interoperabilita alespoň v Evropě. Samozřejmě i tento systém se stává funkční 

až při vybudování aktivního a účinného dohledového systému, který funguje zcela obdobně 

jako dohledový systém pro DSRC technologii.  Jedním z jeho základních pilířů jsou fyzické 

prvky, kterou jsou osazeny podél komunikaci a provádějí kontrolu zda vložené informace 

o vozidle v OBU odpovídají skutečnosti. Tzn. typ vozidla, počet náprav apod. Důvodem je, že 

pro každou kategorii nákladního vozidla je stanoven příslušný tarif (poplatek). 

Výhody a nevýhody: 

Nespornou výhodou systému je jeho podpora v rámci EU a to i v souvislosti se 

zaváděním systému Galileo. Satelitním systémem zpoplatnění lze ideálně pokrýt 

celou silniční síť příslušného státu, takže je možné proces zpoplatnění rozšiřovat podle 

potřeby ekonomiky a dopravy. Další výhodou GNSS systému je jeho universálnost, neboť 

OBU jednotku lze využít nejen pro elektronický výběr poplatků, ale i pro další telematické 

aplikace: systém přepravy nebezpečných nákladů, on line sledování přepravních vztahů, 
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antikrádežové systémy apod. Nespornou výhodou je, že není nutné budovat rozsáhlou 

fyzickou infrastrukturu podél sítě a je komplexně aplikovatelná na celou silniční síť 

státu/území. Nevýhodou systému jsou zatím malé zkušenosti v této oblasti. Jediným funkčním 

systémem je projekt v SRN, který provádí zpoplatnění nákladních vozidel. Systém potřebuje 

také dražší OBU jednotky, která vyžaduje dodatečné investice do úprav vozidla.  

4 TECHNOLOGIE LSVA - DIE LEISTUNGSABHÄNGIGE 

SCHWERVERKEHRSABGABE  

Tento systém se využívá pro výkonové zpoplatnění těžké nákladní dopravy a využívá 

kombinaci technologií DSRC a GPS ve spojení s digitálním tachografem. Používá se na 

celém území Švýcarska a v knížectví Lichtenštejnsko (zpoplatnění nákladních vozidel nad 12t 

podle celkové ujeté vzdálenosti a parametrů vozidla (hmotnost, emisní třída)). 

Jak to funguje: 

Základem pro odečítání ujetých kilometrů je digitální 

tachograf, jehož činnost je verifikována pomocí satelitní 

navigace GPS. Při vjezdu do zpoplatněné oblasti (hraniční 

bod) vysílač umístěný nad vozovkou aktivuje pomocí 

mikrovlnného spojení DSRC záznam o počtu ujetých 

kilometrů. Při opuštění zpoplatněného území státu je OBU 

opět deaktivována a do jednotky se vzdálenost ujetá 

v zahraničí nezaznamenává. Digitální tachograf ovšem neumí 

rozpoznat polohu vozidla a z principu tedy neexistuje jiná možnost než zpoplatnit pohyb v 

určité vymezené oblasti plošně. Současně ani není možno stanovit pro různé úseky různé výše 

poplatků. To lze považovat za určitou nevýhodu. Švýcarský systém je sice doplněn o satelitní 

navigaci, ta zde však slouží pouze k verifikaci údajů z digitálního tachografu. Systém je dále 

třeba doplnit zařízením, podle kterého OBU ve vozidle rozpozná, že se nachází uvnitř 

zpoplatněné oblasti a má tedy považovat načítané kilometry za kilometry podléhající 

zpoplatnění.  

Zajímavě je řešen způsob přenosu informací o platbě za ujetou vzdálenost 

v zúčtovacím centru. U švýcarského systému LSVA byla základem přenosu pošta. Každá 

OBU je vybavena dvěma čipovými kartami, na něž se údaje zaznamenávají. Zúčtování 

neprobíhá bezprostředně při průjezdu, ale pro výběr poplatků je stanoveno měsíční fakturační 

období. Tzn. čipová karta je zaslána poštou do zúčtovacího centra, v němž jsou údaje čipové 

karty přečteny a vyměřen poplatek a karta zaslána. Celá tato procedura se stihne v rámci 

dalšího kalendářního měsíce, kdy jsou údaje o dalších cestách zaznamenávány na druhou 

čipovou kartu. Jedna čipová karta je tak vždy ve vozidle a druhá v zúčtovacím centru. Nově je 

tento proces rozšířen o elektronickou podobu, kdy informace z čipové karty načte sám 
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uživatel a tyto informace elektronicky zašle do zúčtovacího centra, kde je mu vyměřen 

poplatek.  

Výhody a nevýhody: 

Výhodou systému je, že se neplatí pouze za vybrané komunikace, ale za všechny 

kilometry ujeté ve zpoplatněné oblasti a řidiči se tak nemohou vyhnout platbě za jízdu po 

objízdných trasách. Největší nevýhodou tohoto systému je nutnost propojení OBU 

s elektronickým tachografem. Instalaci či demontáž smí provádět pouze autorizované firmy. 

Stejně jako u jiných systémů, je nezbytný dohledový systém. Zajišťují jej policejní složky 

a celní orgány, které kontrolují tvar piktogramu na OBU.  

Poznámka: Tento systém plateb EFC systému za přepravní výkony nákladních vozidel 

byl prvním komplexním systémem uvedeným v Evropě do praxe.  

5 TECHNOLOGIE LPR - LICENCE PLATE RECOGNITION  

Podstatu této technologie lze vnímat v optickém systému, bez nutnosti vozidlo 

vybavovat palubní jednotkou. Jedná se o atypický systém, který je založen pouze na 

automatickém rozpoznání registrační značky a je často doplněn i mechanickou závorou. Tento 

systém je využíván pro zpoplatnění centra Londýna ve smyslu regulace dopravy a snížení 

počtu vozidel. Systém lze v přenesené podobě charakterizovat jako základní podobu 

dohledových systému EFC technologií jejichž je nedílnou součástí.  

Jak to funguje: 

Projíždějící vozidlo je vizuálně snímáno 

kamerou a z obrazu je prostřednictvím 

inteligentního softwaru rozpoznána registrační 

značka, která je zasílána do centra 

k vyhodnocení a identifikaci platícího 

uživatele. Poplatek je jednorázový např. pro 

denní časový interval a nezávisí tedy na ujeté 

vzdálenosti. V tomto systému tak pracuje 

pouze dohledový systém, který je na základě rozpoznání registrační značky vozidla schopen 

detekovat neplatiče a případně jej nepustit do zpoplatněné oblasti např. pomocí závory. 

Výhody a nevýhody: 

Výhodou systému je jeho jednoduchost a snadná realizovatelnost bez požadavku na 

dodatečné vybavení vozidel OBU. K identifikaci vozidla je použito kamer 

a automatizovaného systému rozpoznávání registrační značky vozidla. Vozidla jako taková 

zůstávají pasivní. Další výhodou je možnost okamžitého spuštění systému pro výběr mýtného 

od všech vozidel, která jsou v daném okamžiku vedena v registru žadatelů o vstup. 
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Nevýhodou je nemožnost použít systém k výběru mýtného na vybraných komunikacích 

z pohledu ujeté vzdálenosti. Tzn. je vhodný pro zpoplatnění specifických celků jako např. 

centrum Londýna, mostních, tunelových staveb apod.  

Poznámka: Systém lze dimenzovat na základě časového zdržení v určité oblasti, nelze 

jej však použít v závislosti na ujeté vzdálenosti v daném zpoplatněném území. 

6 ZÁVĚR 

Každá technologie má svá specifika, své výhody a nevýhody pro aplikaci pro silniční 

infrastrukturu daného území, nebo dopravní stavbu. Před vlastním rozhodováním nelze 

vnímat jen čistě technologická hlediska příslušné technologie, ale také stránku finanční 

z pohledu investičních a posléze nákladů provozních. V neposlední řadě se v státech EU 

objevuje i legislativní hledisko nakládání s osobními údaji apod. Na základě provedeného 

shrnutí uvedených systémů lze konstatovat, že pro budoucnost zpoplatňování silnic a silniční 

sítě lze uvažovat spíše o dvou systémech a to o technologii DSRC a GNSS. Důvod je patrný, 

jak systém LSVA a LPR byl vyvinut a použit pro specifickou funkci zpoplatnění.  
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Anotace 

Veškerá výrobní i nevýrobní činnost společnosti je doprovázena vznikem odpadů. 

Otázka jejich využívání nebo odstraňování je prvořadý úkol jak z hlediska ochrany životního 

prostředí, tak i z hlediska ekonomického. Příspěvek je zaměřen jak na nakládání se vzniklými 

odpady, tak na předcházení vzniku odpadů a na odpadové hospodářství jako obor řešící 

danou problematiku. 

 

Otázka omezení vzniku odpadů a způsobů jejich bezpečného, ekologicky 

a ekonomicky výhodného zneškodnění patří dnes k nejpalčivějším hospodářským i politickým 

problémům na celém světě. Přestože ve výrobní i společenské sféře množství produkovaných 

odpadů, které mnohdy jsou již příčinou ekologického kolapsu, stále narůstá, teprve 

v posledních 20 letech se začaly průmyslově vyspělé země intenzivně zabývat jejich 

zneškodněním i možností omezení jejich vzniku. U nás byl teprve v r. 1991 přijat zákon 

o odpadech, který dává této závažné a u nás dosud zcela opomíjené problematice závazný 

právní podklad.  

Ekonomicky výhodné a současně ekologicky přijatelné nakládání s odpady vyžaduje 

nové přístupy u všech producentů odpadu, tj. nejenom průmyslových výrobců, ale i široké 

veřejnosti. To vyžaduje rozsáhle založenou osvětu směřující k tomu, aby pochopení 

nebezpečí vyplývající z hromadění odpadů a nezbytnosti správného nakládání s nimi 

vstoupilo v obecné ekologické povědomí všech občanů. 

1 PŘÍČINY VZNIKU ODPAD Ů 

Veškerá výrobní i nevýrobní činnost dnešní společnosti je doprovázena vznikem 

odpadů, z nichž část má vlastnosti odpadů zvláštních nebo dokonce nebezpečných. Otázka 

jejich zneškodňování nebo racionálního využití představuje dnes proto prvořadý úkol 

z hlediska ochrany prostředí i z hlediska ekonomického. 
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Teoreticky skutečný odpad vlastně neexistuje. U většiny známých výrob i spotřebních 

postupů vznikají vedlejší produkty. Pokud výrobce nebo společnost jako taková neumí tyto 

vedlejší produkty dále zpracovat, tedy zařadit je do koloběhu společenské prospěšnosti, 

nazývá je odpadem. 

V praxi nelze nikdy materiály ani energii stoprocentně využít bez vzniku odpadních 

produktů. Jelikož v odpady se mění většina nedostatkových surovin, je nezbytně nutné omezit 

neúčelnou spotřebu surovin a nedostatkových materiálů. Podle názoru mnoha odborníků bude 

řešení těchto otázek nejdůležitějším úkolem péče o životní prostředí v příštích desetiletích. 

Americký chemik G. T. Seaborg, nositel Nobelovy ceny za chemii, před několika lety 

prohlásil, že není daleko společnost, kdy materiálová situace bude doslova obrácená. Všechen 

odpad, který se nyní nazývá druhotnou surovinou, se stane hlavním zdrojem surovin 

a přírodní nenačaté zdroje budou rezervou spotřeby pro budoucnost. 

2 KOMUNÁLNÍ ODPADY 

Pod pojmem komunální odpad se rozumí směsný odpad ze služeb a obchodů, 

veřejných úřadů a institucí, drobných řemeslných provozoven a odpad z bydlení (domovní 

odpad). Podle definice ze zákona 185/2001 Sb. je to veškerý odpad vznikající na území obce 

při činnosti fyzických osob s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo 

fyzických osob oprávněných k podnikání. Komunální odpad je také odpad vznikající při 

čištění veřejných komunikací a prostranství, při údržbě zeleně včetně hřbitovů. Obecně je to 

heterogenní materiál s časově proměnným množstvím a skladbou. Činnost v oblasti 

odstraňování komunálního odpadu  lze rozdělit do dvou pracovních oblastí, a to 

• odvoz odpadu 

• odstraňování odpadu 

V první pracovní oblasti jde v podstatě o nádobový systém s různými v variantami 

nádob a speciálních sběrných vozů (patří sem i systém papírových pytlů) a o systém 

beznádobový. 

Nádobový systém se i v průmyslově nejvyspělejších zemích běžně používá a dá se 

reálně předpokládat, že i přes různé nedostatky se ještě zachová i v dlouhodobém výhledu. 

Domovní odpad se nejčastěji ukládá do přesypných sběrných nádob. U nás se používají 

nádoby o objemu 110 litrů (postupně se nahrazují plastovými nádobami o objemu 240 litrů 

typu Schäfer) nebo přesypné kontejnery o objemu 1100 litrů. Nádoby se zpravidla umisťují na 

vyhrazených stanovištích, které tvoří součást technické vybavenosti příslušné zástavby. 

Odpad ze stanovišť sběrných nádob se hromadně vyváží na skládku nebo jiné zařízení 

sběrnými vozy KUKA (které vyprazdňují kovové nebo plastové nádoby o objemu 110 l) nebo 

BOBR (do kterých se vyprazdňují nádoby s objemem 1100 l). Pro maximální využití nosnosti 

automobilu se odpady v nádrži zhutňují  pomocí stlačovacího zařízení. Používají se dva 
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způsoby stlačování – rotační ( válcová nádrž se otáčí kolem své osy, lopatkami nabírá odpad 

a stlačuje ho dovnitř) a lineární (nádrž obdélníkového průřezu, v zadní části hydraulické 

stlačovací zařízení).  

Beznádobový systém - jedná se o plně automatizované transportní systémy, ve kterých 

jsou nosnými médii vzduch nebo voda. Jejich předností je vysoký stupeň mechanizace 

odstraňující namáhavou ruční práci. Nevýhodou je náročnost na investice a konstrukci.  

V některých moderních víceposchoďových stavbách, zejména v zahraničí, se budují 

šachty na odpadky, do kterých se otvory v každém podlaží vhazují kuchyňské odpadky 

(vysoké požadavky z hlediska hygieny a bezpečnosti provozu – větrání, dezinfekce, zvuková 

izolace). Nejpokrokovějšími systémy odstraňování domovních odpadů jsou potrubní systémy. 

3 TŘÍDĚNÍ A SEPAROVANÝ SBĚR KOMUNÁLNÍCH ODPAD Ů 

V zahraničí byly vyvinuty četné mechanické třídící technologie, jejichž cílem je 

vytřídit z komunálního odpadu druhotné suroviny a spalitelný zbytek využít jako 

tzv.ekopalivo. Ve většině těchto zařízení se však nedosáhlo předpokládaných výsledků. Proto 

dochází k návratu k původnímu systému využití odpadu předtříděného v domácnostech nebo 

v komunální provozovně a k separovanému sběru. 

Cílem třídění je vytřídit jednotlivé druhy odpadů (papír, sklo, plasty a pod.) 

a v maximální možné míře je využít jako druhotné suroviny. Navrhnout univerzální zařízení 

pro třídění odpadů je obtížné, protože vlastnosti odpadů se mohou měnit nejen podle ročního 

období, ale i ze dne na den. U nás byla v r.1990 uvedena do provozu třídírna komunálních 

odpadů v Ostravě, která však pro svou složitost a poruchovost nesplnila původní náročné 

požadavky na ní kladené. Linku na třídění komunálních odpadů vyvinul Ústav nerostných 

surovin v Kutné Hoře. Základním požadavkem vyvinuté technologie známé pod názvem 

Czech-waste byla jednoduchost třídění a prodejnost produktů třídění na trhu současně se 

zákazem ručního třídění odpadů. Výslednými produkty linky jsou kvalitní kompost, železné 

kovy, barevné kovy, lehké plastové fólie a těžké plasty, nevyužitelným zbytkem jsou hadry 

a těžké podíly ze vzduchového třídění. Nepředpokládá se spalování žádných druhů odpadů.  

Převážná část recyklace odpadů se provádí separovaným sběrem. Jedná se o 

• odvozový způsob sběru – sběr je prováděn do menších objemů (80-360dm3,1100dm3 

v panelové sídlištní zástavbě), donášková vzdálenost 0-50m 

• donáškový způsob sběru – optimální síť úložných kontejnerů (500-3500dm3) na území 

města, nádoby se umisťují v oblastech zvýšeného výskytu (prodejny, nákup.střediska), 

donášková vzdálenost 100-200m. 

Příklad složení městského komunálního odpadu je v tabulce č.1.  
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Tab. č. 1.: Příklad složení komunálních odpadů 

Složka Složení (% hmotnostní) Průměrné rozmezí 
Papír 40 25 - 45 
Lepenka 4 3 - 15 
Plasty 3 2 - 8 
Kůže a pryž 1 0 - 4 
Textilie 2 0 - 4 
Kuchyňské odpady 15 6 - 26 
Zemědělské odpady 12 0 - 20 
Dřevo 2 1 - 4 
Sklo 8 4 - 16 
Kovy 9 3 - 13 
Keramika, kámen apod. 4 0 - 10 

V ČR se asi 6 % z celkového množství spaluje ve velkých spalovnách s využitím 

tepla, asi 1 % bez využití tepla v malých spalovnách. Asi 3 % se zpracovávají na drť 

v zařízeních Gondard a ta se z části využívá jako složka pro výrobu průmyslových kompostů. 

Převážná část, více než 90 % komunálních odpadů, se dosud skládkuje. Ve vyspělých 

průmyslových zemích je podíl spalovaného komunálního odpadu mnohem vyšší. Např. 

V SRN se skládkuje zhruba 2/3 komunálního odpadu a 1/3 spaluje s využitím tepla. 

V některých zemích je podíl spalovaného komunálního odpadu ještě vyšší. Jedním 

z největších problémů při nakládání s tuhým komunálním odpadem je jeho separace. 

4 ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ JAKO NOVÝ OBOR 

Odpadové hospodářství (anglicky waste management, německy Abfallwirtschaft), je 

novým technologickým odvětvím, které se bezprostředně dotýká všech stupňů výrobního 

a spotřebního cyklu od těžby surovin, přes výrobu, dopravu a spotřebu produktů až po jejich 

zneškodnění, kdy po uplynutí doby jejich životnosti se z nich stávají odpady (tzv. spotřební 

odpady). Významný podíl odpadů tvoří vedlejší materiály vznikající přímo při výrobě těchto 

produktů (tzv. výrobní odpady). Odpadové hospodářství tak ovlivňuje všechny složky 

národního hospodářství. 

Odpadové hospodářství se vyvinulo rovněž v samostatný výzkumný a studijní obor, 

dnes již často vyučovaný na univerzitách a vysokých školách. Jako typický multidisciplinární 

obor s dominantním postavením chemie a chemické technologie zejména v oblasti využití 

a zneškodnění i prevence odpadů poskytuje rozsáhlé možnosti výzkumným pracovníkům 

z nejrůznějších odvětví. 



 

 184 

Obr. č. 1.: Schéma základních činností v oblasti odpadového hospodářství 

 

Hlavní cíle odpadového hospodářství, i když mohou být různě formulovány, jsou tyto: 

• předcházet vznik odpadů nebo jej omezovat, 

• pokud již odpady vzniknou, nakládat s nimi tak, aby byly maximálně využity jako 

druhotné suroviny v původní nebo upravené formě a aby minimálně narušovaly 

životní prostředí. 

Na obrázku č. 1 je uvedeno schéma základních činností v oblasti odpadového 

hospodářství, v souladu s normou Názvosloví odpadů (ČSN 83 8001). Jednotlivé pojmy, 

zařazené jako součásti termínu nakládání s odpady, tvoří logickou posloupnost činností, 

přitom však jednotlivé činnosti se mohou navzájem překrývat, doplňovat a ovlivňovat. Např. 

při některých způsobech zneškodňování odpadů mohou být odpady současně využity jako 

druhotné suroviny či zdroje energie (ze skládek odpadů lze při vhodných podmínkách 

získávat skládkový plyn apod.). 

5 ZÁVĚR 

Omezení znečišťování životního prostředí odpady a následně vznikajícími 

chemikáliemi je jedním z nejdůležitějších požadavků dnešní doby. Dosavadní způsoby 

zpracování odpadů mají četné nevýhody – nebezpečné látky se často převádějí z jednoho 
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média do druhého, než aby se úplně odstranily. Např. čištěním odpadních vod a plynů 

vznikají tuhé odpady, které se musí ukládat na povrch nebo do podpovrchových skládek. Tyto 

nevýhody nemají preventivní opatření k zamezení vzniku odpadů, tzv.bezodpadové či 

máloodpadové technologie, při které odpady nevznikají nebo vznikají jen v podstatně menší 

míře. Představují ideální řešení problémů znečišťování životního prostředí odpady. Prevence 

vzniku odpadů je výhodná i z ekonomického hlediska. Výhody spočívají ve snížení nákladů 

na odstraňování odpadů, ve snížených energetických nákladech, v úsporách surovin a ve 

zvýšení konkurenceschopnosti výrobku. 

Poznámka: Tento příspěvek je publikován jako výstup z výzkumu CG932-066-520 

„Modelování logistiky odpadů v městských aglomeracích“.  
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Abstract 

Paper focuses on the development of the railway infrastructure exploitation for the 

cargo transport. The infrastructure managers should offer a better price for infrastructure 

access to support the joining of the railway sector to the logistic chains. There is possible to 

use plenty of marketing arrangements to make the transportation more attractive.  

ÚVOD 

Nákladná železničná doprava napriek svojim nesporným výhodám nehrá v súčasnosti 

významnú rolu pri vytváraní logistických reťazcov. Dôvodom je komplex faktorov, ktoré sú 

priblížené v tomto článku.  

Analytici, ktorí plánovali európske koridory začiatkom deväťdesiatych rokov 

minulého storočia, očakávali mohutný rozvoj prepravných tokov medzi Ruskom a západnou 

Európou, dokonca ďalej v smere Kórea a Japonsko. Podobne očakávali väčšiu mobilitu ľudí 

vo východnej Európe a využívanie železničnej dopravy. Návratnosť investícií na budovanie 

železničných koridorov sa však dnes spochybňuje. 

Preprava tovaru po železnici totiž klesá už niekoľko rokov. Napríklad kým na 

Slovensku sa pred rokom 1989 prepravilo cca 128 miliónov ton, v súčasnosti prepravené 

množstvo nedosahuje ani 50 mil. ton, čo predstavuje takmer 60 % podielu na trhu. Železničná 

sieť na Slovensku sa využíva na necelých päťdesiat percent [4]. 

EÚ rozbehla množstvo iniciatív na zvýšenie konkurencieschopnosti železničnej 

dopravy, ktorá má zohrávať dôležitú úlohu ako alternatíva k cestnej doprave s problematickou 

bezpečnosťou a kapacitou siete. 

Tab. 1. Miera využitia železničných tratí nákladnou dopravou 

Krajina Mil.tkm/km trate 
Estónsko 10,82 
Litva 7,42 
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Krajina Mil.tkm/km trate 
Lotyšsko 7,28 
Rakúsko 3,14 
Nemecko 3,10 
Slovensko 2,75 
Slovinsko 2,74 
Belgicko 2,42 
Poľsko 2,00 
Holandsko 1,92 
Česká republika 1,54 
Rumunsko 1,46 
Veľká Británia 1,46 
Maďarsko 1,28 
Taliansko 1,28 
Bulharsko 1,22 
Španielsko 0,74 
Grécko 0,24 
Írsko 0,07 

Zdroj: Annexes to the Communication on monitoring development of the rail market - 
SEC(2007) 1323 

ŽELEZNI ČNÝ SEKTOR AKO SÚČASŤ LOGISTICKÝCH PROCESOV 

Dopravná sústava v logistickom procese je funkčná, pokiaľ sú vo vzájomnej zhode 

nasledujúce faktory [2].: 

• logistická objednávka dopravy (umožňuje kvalitatívnu úroveň prepravy), 

• technologická kapacity dopravy (ovplyvňuje logistickú objednávku dopravy, pokiaľ je 

najprv určená kvalita dopravy), 

• kvalita prepravy (pre vyššiu kvalitu prepravy je nutné zabezpečiť väčšie rezervy 

technologickej kapacity, pokiaľ prepravovaný tovar nie je skladovateľný, v opačnom 

prípade je obmedzená logistická objednávka dopravy). 

Úroveň kvality, ktorú je schopný železničný sektor poskytnúť, nepriamo ovplyvňuje 

technológia železničnej dopravy a najmä nové vzťahy po liberalizácii železničného sektora.  

Železničné podniky ako zákazníci manažéra infraštruktúry nakupujú kapacitu 

železničnej infraštruktúry v podobe vlakových trás. Hodnotenie prideľovania kapacity 

železničnej infraštruktúry predpokladá poznanie technológie dopravnej prevádzky, traťovej 

technológie, ako aj ekonomických aspektov týchto procesov. S touto komplexnou 

problematikou úzko súvisí stanovenie kapacity železničnej infraštruktúry, ktorá predstavuje 

maximum možnej ponuky manažéra infraštruktúry. Zostavený cestovný poriadok (grafikon 

vlakovej dopravy) predstavuje prevádzkový plán a zároveň ponuku potenciálnym 

zákazníkom. Každý odklon od tohto plánu znamená odklon od očakávanej kvality 

poskytovaných služieb a preto musí byť grafikon zostavený tak, aby bol stabilný. 
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Ďalšou odlišnosťou v porovnaní s cestnou dopravou je nevýhoda tzv. prvej 

a poslednej míle. Udržovať železničné vlečky je náročné z technologického, legislatívneho 

a najmä z finančného hľadiska. Táto markantná nevýhoda značne znemožňuje zapájanie sa 

železničného sektora do logistických reťazcov.  

MARKETINGOVÉ PRÍSTUPY MANAŽÉRA INFRAŠTRUKTÚRY 

Železničné podniky si objednávajú vlakové trasy vopred, prípadne operatívne 

v režime „ad hoc“. Systémy spoplatnenia infraštruktúry väčšinou neposkytujú žiadne výhody 

pri dlhodobom objednaní si vlakových trás. Prísnejšie podmienky sú pri objednávaní „ad 

hoc“. Pre železničný podnik je tak výhodnejšie objednať si pravidelné vlakové trasy, aj keď 

nemá istotu, že ich bude pravidelne využívať. 

Cenový systém nemotivuje železničné podniky podávať úplne realistické požiadavky 

a využívať zavedené trasy a dochádza tak často k odriekaniu vlakov a k nevyužitiu kapacity 

dopravnej cesty. Administratíva a sankcie za odrieknutie pravidelného vlaku sú menšie, ako 

sú administratíva a náklady na zavedenie pravidelného vlaku [5]. 

Riešením by bolo navrhnúť systém spoplatnenia, ktorý by viedol k rovnomernejšiemu 

zaťaženiu železničnej infraštruktúry najmä z časového hľadiska. Takýto prístup by 

zohľadňoval časové rozloženie trasy počas dňa (špička, sedlo) tak, aby motivoval železničné 

podniky využívať trasy v časových sedlách. To by viedlo k čiastočnému až úplnému 

oddeleniu osobnej dopravy od nákladnej dopravy tak, že v prepravných špičkách by boli 

preferované vlaky zapojené do výkonov vo verejnom záujme a v sedlách  vlaky nákladnej 

dopravy. 

Takáto cenová regulácia podporí navrhnutie pevného grafikonu vlakovej dopravy aj 

v nákladnej doprave, čo uvítajú cieľoví zákazníci v dopravnom systéme – prepravcovia. To 

umožní železničným dopravcom v nákladnej doprave konštrukciu vlakov v systéme 

tzv. „nočného skoku“, čím môžu byť zapojené do logistických dodávateľských reťazcov 

orientovaných na presný čas dodania jednotlivej zásielky zákazníkovi. 

Pri orientácii na železničné podniky je potrebné vytvoriť komplexný, účinný 

a motivujúci model pozostávajúci jednak z technologických postupov ako aj z cenovej 

politiky, ktorý bude zahŕňať [5]: 

• prideľovanie trasy v závislosti od časovej polohy, to znamená výhodnejšie podmienky 

pridelenia trasy v dopravnom sedle, 

• zohľadnenie energetickej náročnosti trasy (znevýhodnenie nezávislej trakcie na 

elektrifikovaných tratiach), 

• využívanie tratí zaradených do tzv. nákladných diaľnic, t. j. podpora medzinárodnej 

nákladnej dopravy,  
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• rozsah použitia doplnkových služieb, 

• odchýlky od časovej trasy, t. j. sankcie za spôsobené meškanie železničným 

podnikom, ale aj bonusy pri meškaní zavinenom manažérom infraštruktúry, 

• sankcie za nevyužitie pridelenej trasy, 

• kritérium druhu vlaku, t.j. pravidelnosť, t.j. motivácia k využívaniu pravidelných trás 

obsiahnutých v liste grafikonu vlakovej dopravy, 

• hmotnosť vlaku (zmena v štruktúre poplatku zohľadňujúca ukazovateľ hmotnosť 

vlaku. 

Podstatný vplyv na zlepšenie kvality poskytovaných služieb manažérom infraštruktúry 

môže mať systém „bonus – malus“ pri nekvalitnom riadení dopravy, ktoré má za následok 

meškanie vlakov. Manažéri infraštruktúry už vytvárajú tzv. European Performance Regime 

(EPR), v ktorom poplatky za pridelené trasy manažérom infraštruktúry sú závislé od kvality 

infraštruktúry poskytnutej manažérom infraštruktúry. Dobrý výkon pridelených trás 

s meškaním niekoľko málo minút znamená vysoký stupeň prístupového poplatku. Každé 

zlyhanie pri zaisťovaní kvalitného výkonu znamená pokutu, ktorú zaplatí manažér 

infraštruktúry železničnému podniku. To úzko súvisí so správne stanovenou maximálnou 

kapacitou infraštruktúry. 

Tento spoplatňovací systém s využitím marketingových princípov by motivoval 

manažéra infraštruktúry lepšie plánovať dopravné procesy, čo znamená aj jeho kvalitnejšiu 

spoluprácu so subjektami udržujúcich infraštruktúry pri plánovaní výluk.  

Ďalšou výhodou bude stanovenie presných pravidiel pri objednávaní vlakov podľa 

druhov. V súčasnosti je trendom privátnych želeuničných podnikov objednávať vlaky 

v kategórii Nex, čo vytvára problémy pri konštrukcii grafikonu z hľadiska priority vlakov. 

ZÁVER 

Najmarkantnejšími dôvodmi nízkej účasti železničnej dopravy pri začleňovaní sa do 

logistických reťazcov sa v súčasnosti ukazujú vysoká cena za použitie železničnej 

infraštruktúry, chýbajúce napojenie logistických hubov na železničnú infraštruktúru 

a kolísajúca úroveň kvality poskytovaných prepravných služieb po železnici. Tieto nevýhody 

je možné postupne eliminovať tak podporou štátu pri liberalizácii a rozvoji železničnej 

infraštruktúry, ako aj opatreniami vo vnútri železničného sektora, ktoré povedú 

k transparentnejším podmienkam prístupu na železničnú dopravnú cestu. Aktívnym prístupom 

manažéra infraštruktúry pri získavaní prepráv na svoju železničnú sieť v podobe 

marketingových opatrení pomôžu celému železničnému sektoru a tým aj k presunu prepráv 

v rámci logistických reťazcov na ekologickejší druh dopravy.  
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Pojem informačná bezpečnosť sa priamo spája s rôznymi aspektmi dôveryhodnosti 

informácií. Orientuje sa v súčasnosti všeobecne na informácie v elektronickej alebo strojovo 

čitateľnej podobe so zameraním na aspekty zabezpečenia informácií v ľubovoľnej forme. 

Neobmedzuje sa výlučne na počítačové systémy, ale zahŕňa všeobecne informácie ako také 

Niektoré definície informačnej bezpečnosti sa sústredia výlučne na ochranu elektronických 

dát pred neautorizovaným použitím. Je však potrebné zdôrazniť, že informačná bezpečnosť 

nie je synonymom pre počítačovú bezpečnosť ale zastrešuje aj pojmy sieťovej bezpečnosti, 

bezpečnosti informačných technológií, bezpečnosti informačných systémov, a pod. 

Informačná bezpečnosť nezahŕňa iba informácie, ale pokrýva celú infraštruktúru – systémy, 

technológie, služby, procesy, a pod.  

Je dôležité akceptovať, že aplikácia informačnej bezpečnosti nie je prirodzene 

a nevyhnutne dokonalá. V praxi nie je možné eliminovať všetky riziká nevhodného či 

nevypočitateľného použitia prenášaných informácií. Požadovaná úroveň informačnej 

bezpečnosti preto musí byť v jednotlivých prípadoch primeraná hodnote informácií alebo 

prípadnej strate vyplývajúcej z nevhodného použitia informácií.  

Utajenie bolo donedávna najdôležitejšou časťou informačnej bezpečnosti, avšak 

meniace sa podmienky súčasnosti kladú na vrchol rebríčka dôležitosti práve prvok 

dostupnosti. Cieľom moderných informačných systémov je v oblasti informačnej bezpečnosti 

snaha zabezpečiť spoľahlivosť a aspoň čiastočnú odolnosť voči útokom zameraným na 

odopretie služieb. Uvedené prvky informačnej bezpečnosti možno samozrejme viac či menej 

úspešne zabezpečiť rôznymi technickými opatreniami. 
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Počet bezpečnostných incidentov v oblasti informatiky neustále narastá a je teda úplne 

prirodzené, že rastú aj investície do informačnej bezpečnosti. Spolu s kvantitou útokov rastie 

aj ich kvalita. 

V súvislosti s vývojom inteligentných dopravných systémov v súčasnosti sa 

do popredia dostáva problematika ich informačnej bezpečnosti. Tieto systémy sú 

charakteristické najmä veľkou mobilitou svojich používateľov. V takomto distribuovanom 

prostredí sa dosiahnutie primeranej úrovne informačnej bezpečnosti stáva oveľa zložitejším. 

Zároveň zaniká predstava o obvyklej forme ochrany aplikovateľnej v počítačovej sieti. 

Dôvodom je skutočnosť, že inteligentné dopravné systémy sú založené na princípe využívania 

verejného telekomunikačného prostredia, ktoré v súčasnosti nemožno považovať za bezpečné.  

Problematika informačnej bezpečnosti je teda v plnom rozsahu v zodpovednosti 

návrhárov technológie komunikačného prostredia inteligentného dopravného systému. 

Skúsenosti s rozsiahlymi telekomunikačnými projektmi z nedávnej minulosti potvrdzujú, že 

túto problematiku je dôležité dôsledne implementovať už v počiatočných fázach návrhu 

a vyvarovať sa tak neskorším komplikáciám. 

V súvislosti s využívaním verejného telekomunikačného prostredia pre prenos 

informácie je potrebné dosiahnuť nasledujúce tri prvky informačnej bezpečnosti: 

• Utajenie - schopnosť zaistiť, že informácia nebude počas prenosu dostupná 

v nechránenej podobe nepovolaným osobám. 

• Integrita - schopnosť zaistiť, že informácia bude prenesená v neporušenej podobe. 

• Dostupnosť - schopnosť zaistiť, že parametre komunikačnej služby budú 

v ľubovoľnom čase a na ľubovoľnom mieste komunikačného prostredia k dispozícii 

užívateľom. 

• Nepopierateľnosť - schopnosť overiť, že informácia bola odoslaná i prijatá 

stanovenými stranami. 

Dosiahnutie špecifikovaných prvkov bezpečnosti vo verejnom telekomunikačnom 

prostredí pri komunikácii medzi mobilnými užívateľmi a centralizovanými systémami 

spracovania informácií, možno dosiahnuť v špecifických prípadoch napríklad využitím 

technológie virtuálnych privátnych sietí (VPN).   

Dôležitú úlohu pri návrhu zabezpečenia riešenia má fyzická odolnosť návrhu. Táto sa 

priamo opiera o dizajn hardvéru a je ju z pohľadu projektanta možné ovplyvňovať len jeho 

dôslednou selekciou. Ak narušiteľ získa fyzický prístup k zariadeniam, bezpečnosť je závislá 

práve na ich konštrukcii a bezpečnostných implementáciách. Otázka fyzickej bezpečnosti 

zariadení a ich mikrokontrolérov je obzvlášť dôležitá v prípadoch keď tieto operujú 

v nezabezpečenom prostredí a môže k nim byť fyzicky priamo pristupované. Obdobné 

pravidlá platia i pre samotné zabezpečenie komunikácie v nechránenom komunikačnom 

prostredí. 
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Pracovné prostredie je možné pre tento účel klasifikovať ako zabezpečené, periodicky 

kontrolované a nezabezpečené. Príkladom prostredia s periodickou kontrolou je prostredie 

s náhodnou alebo periodickou fyzickou kontrolou prvkov s úmyslom zistiť či neboli narušené. 

Poznatky z praxe poskytli v tejto oblasti niekoľko obvyklých scenárov útokov. Tieto môžu 

byť rozdelené na útoky monitorovacie, manipulačné, vnútorné, modifikačné a nahradzovacie.  

Monitorovací útok je pasívna neinvazívna forma útoku. Spočíva v sledovaní správania 

a komunikácie zariadenia. Jeho špecifickým druhom je útok nazývaný odpočúvanie, ktorý 

spočíva v zachytávaní a zázname elektromagnetických emisií zariadenia. 

Manipulačný útok je tiež pasívna a neinvazívna forma útoku. Je zameraný 

na vyvedenie zariadenia z jeho obvyklých prevádzkových podmienok do nepovolených 

oblastí – napr. vysokou teplotou, vibráciami, elektromagnetickým šumom, radiáciou a pod. 

Vnútorný útok je aktívna invazívna forma útoku na zariadenie. Jeho cieľom je 

pozmeniť alebo prečítať dáta z pamätí zariadenia alebo z jeho vnútorných komunikačných 

liniek. 

Modifikačný útok je aktívna invazívna forma útoku s cieľom pozmeniť správanie 

zariadenia zmenou jeho vnútorných zapojení alebo obsahov jeho pamätí. 

Útok nahradením spočíva v nahradení pôvodného zariadenia zariadením 

napodobňujúcim jeho funkcie a správanie s modifikovanými vlastnosťami podľa želania 

útočníka. Odobratý modul môže byť útočníkom použitý na ďalšiu analýzu. 

Všetky tieto poznatky je potrebné zohľadniť pri projekcii a implementácii návrhu 

komunikačného riešenia. Zabezpečenie samotných prenášaných údajov pri prechode 

verejným telekomunikačným prostredím je nutnosťou. 
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STRATEGIE PODPORY LOGISTIKY Z VE ŘEJNÝCH 

ZDROJŮ V ČESKÉ REPUBLICE 

Ing. Vít Sedmidubský 

Ministerstvo dopravy 

nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 

 
 

BUDOUCNOST ČESKÉ A EVROPSKÉ LOGISTIKY 

Logistiku je nutné chápat jako mezisektorovou problematiku, která má dopad jak na 

optimalizaci systémů nákladní dopravy, tak na konkurenceschopnost sektoru průmyslu, 

obchodu a služeb.  

Z toho důvodu je patřičná pozornost logistice věnována na úrovni evropské i české 

dopravní politiky. Z tohoto pohledu je důležité Sdělení Evropské komise Program nákladní 

dopravy EU: Zvýšení účinnosti, integrace a udržitelnosti nákladní dopravy v Evropě. Tento 

dokument zastřešuje „balíček“ opatření, který zahrnuje: 

• akční plán logistiky nákladní dopravy, 

• sdělení o železniční síti zaměřené na nákladní dopravu, 

• sdělení o evropské přístavní politice včetně dokumentů týkajících se námořního 

prostoru bez hranic a tzv. námořních dálnic. 

Rovněž v Dopravní politice ČR pro léta 2005 – 2013 je oblasti logistiky věnována 

velká pozornost, a je jí věnován hned první specifický cíl Zvládnutí růstu přepravní náročnosti 

a vlivu globalizace v dopravě. K hlavním opatřením patří: 

• hledat účinná a udržitelná logistická řešení s cílem podpořit multimodalitu přeprav, 

optimalizovat kapacitu dopravní infrastruktury a využití energií a rovněž zpřístupnit 

logistické služby malým a středním podnikatelským subjektům v sektoru průmyslu 

a obchodu, 

• zpracovat koncepci rozvoje veřejných logistických center (VLC), zajistit spoluúčast 

veřejného sektoru při vzniku sítě VLC. 

V současné době probíhají přípravy k aktualizaci jak evropské, tak české dopravní 

politiky, přičemž bude potřeba vycházet z nových výzev, které následující období bude 

přinášet. K nim patří zejména problémy životního prostředí a dopady na změny klimatu, 

globální trendy ovlivňující evropskou dopravní politiku (spolupráce se sousedními 

i vzdálenými regiony EU a růst světové populace), stárnutí obyvatelstva, migrace, nedostatek 

fosilních paliv, pokračující urbanizace včetně procesu suburbanizace. 
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Na základě těchto podkladů Ministerstvo dopravy ve spolupráci s Expertním týmem 

pro logistiku (členy jsou zástupci Svazu dopravy, Svazu spedice a logistiky, České logistické 

asociace, akademické a výzkumné sféry, zástupci resortu místního rozvoje a průmyslu 

a obchodu) Strategii podpory logistiky z veřejných zdrojů. Ta je v současné době předložena 

meziresortnímu připomínkovému řízení. 

VLIV POLITIKY 

V souvislosti s globalizací se očekává velký nárůst přepravních požadavků. K tomu 

bude potřebné se zaměřit na snižování přepravní náročnosti ekonomiky jako odpověď na vliv 

globalizace, který přepravní nároky zvyšuje. K tomu musí přispět optimalizace logistických 

procesů.  

Dalším důležitým požadavkem je využít potenciálu všech druhů dopravy. K tomu byl 

zaveden v evropské dopravní politice pojem komodalita, tj. účinné využívání různých druhů 

dopravy provozovaných samostatně nebo v rámci multimodální integrace v dopravním 

systému za účelem dosažení optimálního a udržitelného využití zdrojů. Vše nasvědčuje tomu, 

že připravovaná aktualizace evropské dopravní politiky bude na princip komodality klást 

silný důraz. 

Pokud jde o větší využívání alternativních druhů dopravy, bude v dopravních 

politikách nutné zajistit následnou posloupnost opatření: 

1. První podmínkou je srovnatelně kvalitní dopravní infrastruktura všech druhů dopravy, 

a to v souladu s konceptem tzv. „zelených koridorů“. 

2. Zajištění harmonizovaných podmínek v podnikání ve všech druzích dopravy, ať již 

z hlediska přístupu na trh, zdanění nebo internalizace externích nákladů.  

3. Technický rozvoj všech druhů dopravy, zavádění telematických aplikací k zajištění 

sledování zásilek z důvodů technologických i bezpečnostních, zajištění mezinárodní 

technické interoperability tak, aby bylo možné poskytovat bezbariérové služby napříč 

celým evropským kontinentem, a postupně rovněž do ostatních regionů světa (doslova 

v rámci kontinentu Eurafrázie). 

4. Dokončení transformace železnic, zajištění intramodálního konkurenčního prostředí, 

podnikání napříč kontinentem, odbourání hraničních bariér v schengenském prostoru 

z důvodů organizačních. 

5. Užší provázanost železniční a vnitrozemské vodní dopravy s logistickými procesy 

a s veřejnou logistikou, čímž by mělo dojít ke koncentraci přepravních proudů 

a k částečnému snížení nevýhody těchto kapacitních druhů dopravy, kterou je špatná 

dosažitelnost konečného cíle (přepravy door to door).  

6. Důležité je alokovat multimodální veřejná logistická centra nebo stanovovat další 

místa pro využití multimodální přepravy bezpodmínečně do lokalit, kde je v současné 
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i budoucí době opodstatněné a garantované jejich využití - blízkost důležitých 

dopravních koridorů, existence zajímavé komoditní a destinační struktury 

zahraničního obchodu, výrobní / spotřební potenciál atd. 

7. Nastavení způsobu spolupráce mezi dopravci podnikajícími v jednotlivých druzích 

dopravy. Provozovatel  linek multimodální dopravy by měl své podnikání postavit na 

základě následujících možných principů: 

• pro provozovatele linky kombinované dopravy je zákazníkem silniční dopravce,  

• pro provozovatele linky multimodální (včetně kombinované) dopravy je zákazníkem 

spediční firma poskytující své služby v rámci multimodálních logistických center,  

• provozovatel linky multimodální dopravy zajišťuje své služby přímo koncovým 

zákazníkům. 

8. Efektivní a výkonné technologie překládky v kombinované dopravě, které umožní 

snadný přechod zásilek mezi jednotlivými druhy dopravy.  

Situace v ČR je zatím taková, že dlouhodobě a stabilně rostou výkony kombinované 

dopravy ve vztahu k námořním přístavům, což je dáno tím, že přepravy do těchto přístavů 

vykazují dostatečnou „konkurenceschopnou“ přepravní vzdálenost s tím, že na jednom konci 

přepravního proudu odpadá nutnost zajistit svoz a rozvoz, který intermodální přepravy 

prodražuje. V případě vnitrokontinentálních linek jsou dosavadní výsledky mnohem 

skromnější, a další rozvoj se neobejde bez pomoci veřejného sektoru (očekávaný nárůst 

vnitrokontinentálních intermodálních přeprav do roku 2020 o 622 % vypadá sice 

optimisticky, je to ale dáno velmi nízkými výkony v současnosti). 

V ČR existuje síť terminálů kombinované dopravy, avšak velmi často 

s nedostatečnými parametry, zejména pokud jde o délku manipulačních kolejí. Vyhovující 

terminály se nacházejí pouze ve středních a severních Čechách. Nedostatkem rovněž je, že 

tyto terminály nejsou obvykle napojeny na logistická centra. Přitom tzv. logistických center je 

v České republice velké množství (viz. obr. 1), ve většině případů jsou ale napojena pouze na 

silniční infrastrukturu a nemají veřejný přístup (viz. obr. 1). 
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Obr. č. 1: logistická centra a sklady v ČR, zdroj: www.skladuj.cz. Počet zobrazených skladů 
je 529 z celkového počtu 590 

STRATEGIE PODPORY LOGISTIKY Z VE ŘEJNÝCH ZDROJŮ 

Česká Strategie podpory logistiky z veřejných zdrojů má dvě části. Základní 

strategický dokument je dokumentem politický. Je proto stručný a shrnuje hlavní opatření 

Strategie. Tato opatření jsou podrobněji rozpracována v analytickém dokumentu, který je 

přílohou Strategie.  

Hlavním cílem Strategie je stanovení základních podmínek veřejné podpory projektů 

umožňující vybudování funkční sítě multimodálních veřejných logistických center (VLC) 

a terminálů kombinované dopravy, stanovení rámcového postupu jejich přípravy, 

předpokládaných finančních zdrojů a nákladů a identifikace návazných opatření. 

Pokud jde o zajištění realizace sítě logistické infrastruktury, stát nepřebírá 

odpovědnost za její vybudování a ponechává iniciativu na soukromém sektoru ve spolupráci 

se samosprávou, přičemž stát chce pomocí svých programů proces podpořit. Podporované 

projekty musí být v souladu se Strategií. Nebudou podporovány živelně vznikající projekty 

s nerovnoměrným rozmístěním – konkurence musí probíhat mezi poskytovateli služeb 

usídlenými ve VLC, nikoliv mezi VLC navzájem.  
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CÍLE STRATEGIE 

Strategie definuje oblasti, které mohou být pomocí státních programů podporovány: 

1. Dopravní stavby – realizace silničních přípojek, železničních vleček a přístavů 

vnitrozemské vodní dopravy, terminálů kombinované a multimodální dopravy, a to 

přednostně v rámci areálů VLC. 

2. Vybavení a zařízení k zajištění kombinované a multimodální dopravy, která souvisí 

s poskytováním dopravních a logistických služeb.  

3. Podpora linek kombinované a multimodální dopravy. 

Záměr na realizaci VLC a terminálů kombinované a multimodální dopravy v dané 

lokalitě musí být v souladu se Strategií. Výběr lokalit musí být proveden v souladu 

s Analytickým dokumentem Strategie. Jde zejména o to, aby se zamezilo konkurenci mezi 

VLC, k níž by došlo, pokud by vzniklo více projektů v rámci jednoho regionu. Strategie proto 

na základě analýzy statistických dat vyhodnotila, které regiony mají pro umístění VLC 

největší ekonomický potenciál a kde existují potřebné aktivity soukromého sektoru. Výběr 

konkrétní lokality v rámci takto vytipovaných regionů je ponechán na samosprávě, která 

spolu se soukromými investory předloží projekty se žádostí o podporu. Nezbytnou 

podmínkou je napojení na silniční a železniční infrastrukturu, a dle místních podmínek 

i případně na dopravu vnitrozemskou vodní  a leteckou, dále terminál kombinované dopravy. 

Musí být zajištěno nediskriminační poskytování logistických služeb dle požadovaných 

závazných podmínek pro provozní řád VLC a terminálu kombinované a multimodální 

dopravy, pro podnikání poskytovatelů logistických a dopravních služeb musí rovněž platit 

rovné nediskriminační podmínky. 

Dále jsou stanoveny podmínky pro financování projektů prostřednictvím státních 

programů, jsou navrženy finanční zdroje a je odhadnuta absorpční kapacita programů pro 

období na nejbližších pět let. 

Dále jsou uvedeny další podmínky pro vznik logistické infrastruktury, ke kterým patří 

zajištění kvalitní dopravní infrastruktury, výchova kvalifikované pracovní síly, zavádění 

informačních technologií a moderních technologií v kombinované dopravě. 

DALŠÍ OPATŘENÍ STRATEGIE 

Analytický dokument rozpracovává cíle Strategie do větší podrobnosti. Základní 

podmínkou rozvoje logistiky je kvalitní dopravní infrastruktura všech druhů dopravy, ale 

rovněž vytvoření harmonizovaných podmínek pro podnikání na dopravní infrastruktuře. 

Důležitým aspektem je spravedlivé zpoplatnění včetně postupné internalizace externích 

nákladů. 
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Důležitým problémem je zajištění výstavby a revitalizace železničních vleček 

a terminálů kombinované dopravy. Ty jsou dnes v ČR zcela privatizovány a na jejich 

výstavbu není možné použít prostředky ze Státního fondu dopravní infrastruktury. V případě 

VLC a terminálů kombinované dopravy s veřejným přístupem je navrženo, aby se řešily 

možnosti legislativních úprav tak, aby prostředky ze SFDI byly pro takové financování 

dostupné. U nejvýznamnějších VLC se rovněž navrhuje upravit legislativu tak, aby 

infrastruktura terminálů a železničních vleček mohla být ve státním nebo veřejném 

vlastnictví. 

Pokud jde o síť VLC, jsou rovněž řešeny otázky spolupráce se současnými privátními 

logistickými sklady, otázky obsluhy větších urbanizačních celků a historických center měst, 

zajištění obsluhy průmyslových zón, jejichž síť je v ČR velmi hustá a prostorově rozptýlená. 

Analytický dokument se rovněž zabývá funkcemi státní správy, samosprávy 

a soukromého sektoru s tím, že konkrétní zvolený model fungování VLC se může region od 

regionu lišit a stát ho nebude předepisovat, neboť záleží na konkrétní spolupráci mezi 

soukromými subjekty a samosprávou. 

Analytická část se dále podrobněji zabývá financováním projektů a podmínkami, které 

musí být splněny pro spoluúčast státního rozpočtu a stanovuje okruh uznatelných nákladů 

jako podklad pro zpracování návazných programových dokumentací, na základě kterých bude 

podpora ze strany státu realizována. 

ČESKÁ DOPRAVNÍ POLITIKA V RÁMCI EVROPSKÉHO 

LOGISTICKÉHO PLÁNU 

Optimalizace logistiky nákladní dopravy vyžaduje řešit řadu specifických oblastí, a to 

jak na úrovni evropské, národní, tak regionální. Platí tedy princip subsidiarity. 

Obchod a doprava má silný mezinárodní rozměr, a proto je třeba řadu procesů 

koordinovat z evropské úrovně. Evropský Akční plán logistiky nákladní dopravy se proto 

musí zaměřit na ty oblasti, které musí být mezinárodně interoperabilní. K těmto oblastem 

patří zejména: 

• Otázky inteligentních dopravních systémů a systémy e-nákladní dopravy. 

Multimodální přepravní a logistické řetězce jsou založeny na spolupráci mnoha 

subjektů. K zajištění této spolupráce je třeba mít informační technologie, které 

takovou spolupráci umožní. Je proto třeba stanovit normy pro zavádění takových 

systémů a postupy jejich zavádění. 

• Na evropské úrovni se rovněž řeší otázky úzkých míst na síti TEN-T a otázka 

tzv. „zelených koridorů. Myšlenka zelených koridorů je postavena na vytvořní 

koridorů pro nákladní dopravu napříč Evropou s využitím všech druhů dopravy tak, 
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aby dopady na životní prostředí byly co nejmenší. Myšlenku je ale nutné specifikovat 

v rámci přípravy nové politiky transevropských dopravních sítí. 

• Z evropské úrovně je snaha zavádět minimální požadavky na kvalifikaci pracovních 

sil. 

• Důležitou úlohu evropská úroveň musí hrát rovněž v případě přenosu pozitivních 

zkušeností mezi státy a regiony. 

• Důležitou oblastí je rovněž stanovení norem pro rozměry vozidel, přepravních 

jednotek. 

Národní strategie musí z evropské strategie vycházet a zabývat se koncepcí logistické 

infrastruktury na území jednotlivých států. Členské státy jsou odpovědny za realizaci 

dopravních sítí, včetně sítě TEN-T. Součástí dopravní infrastruktury jsou i propojovací body 

mezi sítěmi jednotlivých druhů dopravy, tj. zejména přístavy, letiště, terminály multimodální 

a kombinované dopravy. Realizaci těchto bodů, včetně příslušných logistických center, je 

nutné řešit v koordinaci státu, regionů a soukromého sektoru. 
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Resumé 

V článku sa venuje pozornosť vplyvu informačných a komunikačných technológií na 

zvyšovanie úrovne vzdelanosti vo všeobecnej ale aj odbornej rovine. E-learning, ako nová 

didaktická metóda umožňuje vzdelávanie nielen dištančnou formou, ale poskytuje nové 

možnosti pre ostatné formy vzdelávania. Učiteľ sa stáva tvorcom učebných dokumentov so 

špecifickým poslaním – kvalitu prezenčnej formy štúdia transformovať do účelné zostavených 

dokumentov v elektronickej podobe s využitím všetkých foriem prezentácie. 

Abstract 

In this contribution deals with effect of information and communication technology for 

improvement of general and specialized education. The E-learning system, which is 

considered to be a new didactic method, enables to provide education not only in a distant 

form, however there are new possibilities for other forms of education, as well. A teacher 

creates new and specialized types of educational documents and facilities, while these 

electronic documents have a new quality from presentation of view too. 

ÚVOD 

V priebehu posledného desaťročia 20. storočia v mnohých smeroch boli naznačované 

úvahy, že rozšírenie informačných a komunikačných technológií sa bude značnou mierou na 

nezamestnanosti. Vychádzali z presvedčenia, že tieto technológie postupne budú vytláčať 

ľudskú prácu. Pravdu mali len z polovice. V niektorých sektoroch a firmách rozvoj 

informačných a komunikačných technológií skutočné spôsobil zánik pracovných miest. Na 

druhej strane sa otvárajú nové možnosti a pracovné miesta, ale sú spravidla náročnejšie na 

vzdelanie.  

Explózia informácií a prudký vedecko-technický rozvoj podporený veľmi rýchlym 

vývojom informačno-komunikačných technológií (IKT) sa odráža na rozvoji čoraz 

dômyselnejších  elektronických interaktívnych hypermédií. Prognózy pre budúcnosť 

a situácia v súčasnosti potvrdzuje, že výpočtová technika zaujme rozhodujúce miesto v celej 
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spoločnosti, čiže si razí cestu i do škôl, podnikov a štátnych inštitúcií. Jednou zo štyroch 

základných úloh výpočtovej techniky v škole je aj funkcia materiálneho prostriedku pre 

vyučovanie. Výpočtovú techniku možno efektívne uplatniť vo všetkých fázach vyučovacieho 

procesu, to znamená pri motivácií, pri opakovaní si nadobudnutého učiva, pri osvojovaní 

nového učiva, jeho upevňovaní a prehlbovaní a hodnotení študentov, pri domácej príprave 

a iné. Študent v dôsledku využívania internetu ako jedna z najmodernejších súčastí IKT, je 

vyspelejší, má väčší rozhľad, je samostatnejší a sebavedomejší, je však na druhej strane 

rozptýlenejší a unaviteľnejší , čo som mal možnosť zistiť  i pri vlastne práci s počítačom 

a internetom.  Súčasne je rozhľadenejší na rôzne strany záujmov, v dôsledku čoho  môže ujsť 

pozornosti študenta to najdôležitejšie. Moderná didaktická technika a zvlášť počítače, 

vytvárajú pre študenta bohatší senzorický priestor pre prijímanie a spracovanie informácií. 

VYMEDZENIE POJMU A SÚ ČASTI 

Vzdelávací systém bol po stáročia charakterizovaný ako systém, ktorý sa snažil 

vzdelávať predovšetkým verbálnou a písomnou formou, pomocou kriedy a tabule. Tento 

spôsob vzdelávania vo svojej podstate pretrváva aj v súčasnosti, a je podporovaný ďalšími 

materiálnymi a nemateriálnymi (formy a metódy) prostriedkami potrebnými k naplneniu 

vyučovacích cieľov. Tieto „klasické a historicky osvedčené postupy vzdelávania“ sa 

využívajú s rôznymi obmenami. Kvantita učiva je definovaná vzdelávacími štandardami 

a kvalita sa odvíja od odborného vzdelania učiteľa. Kvantitu a kvalitu materiálnych 

prostriedkov ovplyvňuje technický pokrok a ekonomické možnosti spoločnosti.  

Povedané stručne a jednoducho, e-learning nie je nič iné ako efektívne využívanie 

informačno komunikačných technológií v procese vzdelávania. E-learning sa silne presadzuje 

taktiež ako prostriedok schopný efektívne informovať zákazníkov a partnerov o svojich 

službách, produktoch, alebo o spoločnosti a preto je vhodný aj na tvorbu webových stránok. 

Prostriedky e-learningu umožňujú vytvárať pôsobivé interaktívne multimediálne kurzy, 

prezentácie produktov a služieb, ktoré môžu byť vystavované na WWW (prostredníctvom 

LMS, Content Management System (CMS), alebo šírené k zákazníkom prostredníctvom CD 

nosiča.. Tieto multimediálne prezentácie interaktívnou formou sprostredkovávajú informácie 

pre rôznych záujemcov, na druhej strane nám môžu spätne poskytovať široké spektrum 

informácií, ktoré nás zaujímajú. 

Prostredníctvom e-learningu študenti majú k dispozícii rôzne elektronické kurzy ktoré 

umožňujú študentom študovať skutočne vo chvíli, kedy to im vyhovuje. Stačí len zapnúť 

počítač a začať. Každý študent sa môže kedykoľvek a k akejkoľvek časti kurzu vrátiť. Pokiaľ 

je výukový kurz správne koncipovaný z jednotlivých elementov (učebných modulov), môžu 

študenti tieto moduly ďalej používať v každodennom vyučovacom procese v nástrojoch pre 

knowledge management. Vzdelávanie prostredníctvom IKT je tak integrované do 

každodenného života študenta. 
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Aplikácie informačných systémov a využitie nových informačných technológií sú 

dnes už neodmysliteľnou súčasťou života spoločnosti. Predstavujú jeden zo základných 

nástrojov stratégie rozvoja modernej spoločnosti a ich pozitíva sa prejavujú rôznym 

spôsobom, podľa toho kto, za akým účelom a ako účinné ich dokáže používať. Inštitúcie, 

firmy i fyzické osoby ich využívajú ako obojsmerný zdroj informácií, na riadenie výrobných 

procesov, vytváranie logistických reťazcov a pod. Informačné technológie umožňujú vytvárať 

nové komunikačné prostredie, ktorého pozitívne stránky je možné využiť aj na skvalitnenie 

edukačného procesu. 

Obr.č.1 – Virtuálna trieda 

E-LEARNING NA ŽSR 

Aj vzdelávanie na železnici je chraktrerizované rozvojom najmä v oblasti E –

 learningu, ktoré počas posledných rokov zažíva veľký rozmach. Zmeny v oblasti vzdelávania 

sú spôsobené zvyšovaním nárokov kladených na kvantitu ale näjma na kvalitu výuky. 

Samozrejme neodmisliteľnou súčasťou boli aj legislatívne zmeny zamerané najmä na odbornú 

spôsobilosť zamestnancov železníc. V súčasnosti Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) 

prevádzkujú E-learning pomocou aplikácie I-Tutor. V prvej fázy bolo na ŽSR vytypovaná 

presne určená vzorka prevádzkových  zamestnancov, ktorí sa podieľajú na prvotnom testovaní 

v rámci aplikácie I-Tutor. V súčasnosti vykonáva vzorka prevádzkových zamestnancov 

pravidelné povinné školenia pre odborné skúšky č. 19 a 34 v zmysle predpisu Ok 2. 
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Úvodná stránka aplikácie I-Tutor je znázornená na nasledujúcom obrázku. 

Obr.č.2 – Uvodná stránka I-tutor ŽSR ÚIVP 

Zamestnanec, ktorý je zaradení do E-learningu sa môže pomocou privatnej služobnej 

siete ŽSR (intranet) prihlásiť pod svojim menom a heslom do aplikácie I-tutor. Po prihlásení 

sa mu následne objaví okno, pomocou ktorého je možné sa už priamo zúčastniť svojho 

povinného pravidelného školenia.  

Povinné školenie má rozdelené do niekoľkých predpísaných lekcií (viď. obr.č.3). 
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Obr.č.3 – Ukážková stránka lekcie v aplikácií I-Tutor ŽSR ÚIVP 

Po prezentačnej lekcií nasleduje lekcia s overením vedomostí. Prezentačné lekcie sú 

okrem hlasového prednesu doplnené aj názornými grafickými obrázkami a animáciami. 

Obr.č.4 – Lekcia aplikácie I-tutor so zameraním na oblasť zabezpečovacej techniky  
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Po prejdení všetkých predpísaných lekcií pre danú odbornú skúšku, je zemstnancovi 

priamo ponuknutá možnosť vytlačenia dokumentu o absolvovaní celého rozsahu školenia. 

Zároveň systém informuje správcu systému o ukončení školenia daného zamestnanca. 

Správca po tejto informácií zasiela elektronickú správu pre školeného zamestnanca a aj 

správu na jeho zložku o úspešnom absolvovaní predpísaného povinného školenia.  

Obr.č.5 – Potvrdenie o absolvovaní kurzuv  I-tutore ŽSR ÚIVP  

Využiteľnosť systému E-learningu na pôde železníc má veľký význam do budúcnosti. 

Okrem skvalitňovania procesu vzdelávania vnesia do vyučovacieho procesu aj jednotnosť 

a názornosť, ktorá sa zabezpečí jednotnou metodikou tvorby učebných a prezentačných 

materiálov pre oblasť E-learnigu. Načrta sa tu však aj otázka možnosti tvorby týchto pomôcok 

formou outsorsingu, kde by celý proces tvorby bol zabezpečovaní formou dodávateľskej 

služby, čo by mohlo v súčasnosti ešte viac zefektívniť a skvalitniť proces výučby formou E-

learningu. 

ZÁVER 

Súčasný vzdelávací proces sa vyvíjal po stáročia a jeho úroveň vždy určovala a určuje 

aj v súčasnom období všeobecná gramotnosť i technická vyspelosť človeka, ktorá je zrkadlom 

ekonomickej prosperity danej spoločnosti. Názory na „klasické“ metódy vzdelávania ale aj na 

aplikovanie nových technológií vzdelávania sú pozitívne ale aj negatívne. Ale nemôžeme 

poprieť, že E-learning zásadne mení doterajšie pohľady na to, čo je výučba, ako má vyzerať 

a akými prostriedkami je možné ciele dosiahnuť. 

Argumentácia priaznivcov E-learning vychádza z dostupnosti nových technológií pre 

čoraz širšie vrstvy spoločnosti, argumentujú jeho efektivitou, nezávislosťou na mieste a čase, 
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jeho adaptabilitou pre firmy a školstvo. Podporuje rozvoj druhej gramotnosti, ktorá sa stáva 

samozrejmosťou už pre súčasnú generáciu, spestruje a skvalitňuje výučbu, podporuje 

samostatnosť i kreativitu študenta a hodnotenie nezávisí od ľudského činiteľa. 

Odporcovia E-learning argumentujú hlavne odosobnením proces vzdelávania, 

potláčaním individuálneho prístupu pedagóga, tradíciou a ľudským prístupom. Napriek týmto 

argumentom pre a proti môžem konštatovať, že seba lepšia technológia nevyrieši problémy 

spojené s kvalitou štúdia, aktivitou študenta, jeho sebazaprením, samostatnosťou, 

presvedčením niečo dosiahnuť. Dôležité je však to, že zo základmi využívania nových 

technológií musia začať študenti a to aby mohli byť odrazovým mostíkom ich zmysluplného 

a odborného využívania. Pre študentov na univerzitách sa musia stáť nové technológie 

súčasťou ich života, aby svoje vedomosti v interakcii s modernými technológiami dokázali 

úspešne uplatniť v praxi. Ak si porovnáme rôzne štatistiky určíte sa zhodneme v názore, že 

existuje určitá korelácia medzi schopnosťou aplikovať informačné a komunikačné 

technológie, vzdelaním, kvalifikáciou, produktivitou práce a výškou miezd. 
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Anotace 

Tento článek se zabývá problematikou indexového benchmarkingu a zejména jeho 

efektivitou. Jako jeden z nástrojů napomáhající zvyšování kvality fungování managementu se 

ukazuje jako efektivní nástroj ke zvyšování konkurenční výhody v tržně orientovaném 

prostředí. Článek rovněž popisuje jeho využití zejména v malých a středních podnicích. 

Benchmarkingový index je databáze pro srovnávání založená na základě klíčových ukazatelů, 

které umožňují firmám vzájemně se porovnávat s ostatními podniky v daném odvětví 

v národním nebo i mezinárodním měřítku.      

Klíčová slova: indexový benchmarking, porovnání, benchmarkingový index, malé 

a střední podniky, finance, obrat, kritéria, ukazatel. 

Summary 

This article deals with problems of index benchmarking and especially with its 

efectiveness. As one of tools for quality management increase it is the effectual instrument of 

competitive advantage increasing in market-friendly oriented environment. Article also 

describes its usage aspects especially in small and medium enterprises. The Benchmark Index 

is a database for comparison based on key figures which allow enterprises to compare 

themselves with other enterprises of their branch on a national or an international level. 

Key words: index benchmarking, comparison, benchmark index, Small and Medium 

Enterprises, finance, turnover, criteria, figure. 

INTRODUCTION  

Within the whole range of enterprises and majority occupation ratio 

(e.g. approximately 70 percent) of all employees, the small and medium sized enterprises 

(SME) are an important factor in the every developed market economy. During the last few 

years the innovation intensity and sales share from new products was decreasing in SME of 

some economies (e.g. Germany). Therefore it is important to enforce the productivity and the 

ability to innovate new products especially in SME. There is great potential with the open 
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handling of performance assessments and improvement action plans in SME. Benchmarking 

offers the possibility for the overcoming of information deficits and discovering of 

improvement capabilities. Benchmarking in particular for SME focuses at effectiveness, 

comprehensibility and the evaluation of the own position in the competition. 

DATABASE FOR BENCHMARKING  

Figure-based index benchmarking offers the possibility for SME from every branch to 

execute a time saving and cost effective benchmarking with a world wide database which is 

updated regularly. This database is called the Benchmark Index. 

The Benchmarking method for SME, the BenchmarkIndex, represents a characteristic 

numbers comparison with industry internally competitors and serves the implementation of 

Best Practices in the enterprise. The Benchmark Index is a database comparison based on key 

figures which allow enterprises to compare themselves with other enterprises of their branch 

on a national, as well as on an international level. It can be used also among various branches, 

but informational value of this comparison in rather limited.  

The key figure comparison is based on a database which was developed in the United 

Kingdom in 1996. Today, it comprises more then 100.000 datasets from enterprises around 

the world. In the context of the pilot project REACTE (1999- 2001), the Benchmark Index 

was proved of value as a holistic tool for analysing and benchmarking which focuses 

particularly small and medium sized enterprises. 

BENCHMARKING CYCLUS 

Benchmarking process has own specified sequence. The relevant data of the SME are 

raised with a standard questionnaire. By means of a substantial benchmarking questionnaire, 

it interrogates the enterprises about the relevant financial and management key figures as well 

as about their business excellence evaluations. The data will be validated and entered into the 

data base. The comparison has to be made anonymous. After the validation and making the 

received data anonymous they are entered online in the database of the Benchmark Index.  

After that, the enterprises whose data-profiles enable a significant comparison of their 

key figures are selected by means of defined benchmarking criteria like the code of the branch 

(SIC-Code), the number of employees or the annual turnover. In other words this next step is 

the main core of the whole benchmarking process: selection of the benchmark criteria 

(turnover/year, number of employees and standardised branch code) and the choice of 

a sample of enterprises in the data base, which can be compared.  
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Then, for the assuring of benchmarking efficiency, within a short time period, a result 

report is generated, which regards respective characteristic numbers of the perspectives in the 

comparison.  

IMPACTS OF BENCHMARKING PROCESS 

As result of the automated process of comparison, the attending enterprises receive 

a strength and weakness profile in form of a detailed report which is developed on the basis of 

their data. The consequences of the key figure benchmarking allow a well-aimed conclusion 

on the current level of particular management and enterprise methods and detect possible 

problem areas as well as existing potentials. 

In the report the results are shown in four perspectives: finances, customers, process 

as well as learning and development (based on the Balanced Scorecard Model, BSC) and 

relevant characteristic numbers. There is a statistically as well as a graphically illustration of 

the results. During the composition of characteristic numbers it was made certain that with a 

minimum number of data a force of expression as high as possible can be achieved 

concerning the total enterprise and its partial aspects.  

The results of the report can be used to discuss and interpret the relevant strengths and 

open potential in each case in the context of the enterprise. The outcomes of the 

benchmarking make further conclusion and evaluation of relevant and individual management 

practices of the enterprise possible. As a result of the discussion with the board of the 

management a verified action plan will be created to implement the changes. 

In the next year after the implementation of the results the Benchmark Index should 

used again as a check. 

The following benefits can be generated by Benchmarking especially for SME: 

• direct benefits: 

o positioning within the own branch, 

o uncovering of potentials by comparisons and appropriate adaption of existing 

practices of other enterprises, 

o defining of future success factors,  

• indirect benefits: 

o benchmarking as a support of the requirements of the QS 9000, DIN ISO TS 

16949 and ISO 9000:2000 for the protection of quality standards in the 

enterprise, 

o branch internal comparisons, 

o comparisons as a pre test for a bank rating and/or for ISO certifications, 

o transparency and standardisation of processes and characteristic numbers. 
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PRACTICE USAGE OF BENCHMARKING PROCESS IN CZECH 

REPUBLIC AND FOREIGN EXPERIENCES  

The experiences with the use of this Benchmarking methodology in SME showed that 

mostly (re-)certifications give an impact to interpret Benchmarking as a initiation to search 

for important solutions. 

On the other hand it was augmented from the SME, that this kind of benchmarking 

can also be used as a pre step rating before taking a bank rating . 

The independent branch comparison and the consolidation of characteristic numbers 

go beyond financial characteristic numbers. This method offers more than a comprehensive 

comparison for SME. 

There is the possibility to execute a benchmarking comparison for every SME. In each 

branch, with up to 500 employees and up to 100 millions Euro turnover per year. The service 

includes a comparison of the enterprises within this sector. As a result the company gets 

a benchmarking report, with formed and compared relevant characteristic numbers. 

Czech benchmarking index (CBI) was created with idea of help to Czech enterprises 

by setting of their future objectives and strategies and which would lead in its impact to 

development of business, inovations and continual competitiveness increase of Czech 

enterprises. It covers area of economical situation and results, human resources, production, 

sales, satisfaction of customers etc. As diagnostic tool it enables to Czech enterprises quick 

and transparent analysis of strengths and weaknesses and with help of qualified experts to 

define priority areas, where it is necessary to realize corrections and to remove useless 

activities mutually. 

CBI is based on indexical benchmarking methodology, on comparison of numeral 

data. The basis is questionary of data collection, which contains more than 70 indicators from 

various areas of business (finance, customers, internal processes, employees). Output of this 

benchmarking database is generated resulting report comprising information about enterprises 

position according to various indicators in comparison with avarage of selected group of 

enterprises.      

CBI as indexically based methodology enables comparison of financial and non-

financial indicators. This method can be used by SME immediatelly, because the majority of 

needed data is already available in firm (in form of financial statements). By examination of 

other data (number of customers, number of orders, employees, some processes), 

benchmarking consultant can assist.        

CBI system is set not to enable sharing of entered data. Only benchmarking consultant 

knows enterprise data and enters data to database and procures reports. Other subjects are not 
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able to get data. Selected comparative group of enterprises is thus anonymus, it does not 

contain any identification or number data of enterprises. Its character is determined by 

benchmarking consultant after consultation with client. Ethics code must be respected by 

bechmarking consultant (he has to abide by this code). It assures his behaviour to be in 

compliance with strict rules of this system.      

CBI compares results of domestic enterprises with results of enterprises from 

international database of European system Benchmark Index, which is important source of 

efficiency enterprises measuring. Database has more than 19 000 enterprises from the whole 

Europe with majority of enterprises from Great Britain, where database originated. Concrete 

comparative group can be selected on the basis of bussiness branch (OKEC), number of 

employees or turnover. The way of this selection must ensure comparison focused on fully 

comparable enterprises.     

Big advantage of this benchmarking type is the fact, that enterprises have not to search 

partners or other information sources to comparison. It is relatively quick in comparison with 

process benchmarking, undemanding on personal and financial resources. It is appropriate for 

selected target group of enterprises from that reason.  

Benchmarking process has following steps: 

• enterprise chooses benchmarking consultant,  

• benchmarking consultant visits enterprise and proceeds data collection,  

• consultant inserts acquired data by on-line questionary to international database and 

generates evaluating report - then he presents result of this report to enterprise,  

• consultant proceeds action plan for competitiveness increase of enterprise on the basis 

of results and in compliance with enterprise strategy,  

• firm repeats this whole cyclus once per two years at longest.  

Comparative criteria for enterprise can be as follows:  

• number of employees,  

• annual turnover,  

• bussiness field according to status ranking of industries of economical activities 

(OKEC),  

• country or region (inside or outside CR). 

CONCLUSION 

The result of benchmarking is concrete comparison of enterprise results and finding of 

areas, where enterprise underdevelops and where it has some certain efficiency shortage or 

power reserves. Service is appropriate for each enterprise, which wants to learn its own results 

in comparison with similar enterprises in EU and to improve on the basis of comparison. 
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Considering to the fact that database contains especially SME, the service is suitable for 

enterprises of size up to cca 500 employees. Larger enterprises already difficultly search 

comparative group in particular business branch.      
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ÚVOD 

Předpovídání, plánování a řízení na základě prognóz tvoří základní kameny všech 

procesů v tržně orientovaných podnicích. Ať už se podnik zabývá analýzou poptávky, 

nabídky, cenové hladiny či jakékoli jiné proměnné, která podléhá požadavkům koncových 

zákazníků, je předpovídání nezbytnou součástí plánování budoucích podnikatelských aktivit. 

Předpovědět poptávku uprostřed dodavatelsko-odběratelského řetězce však není jednoduché, 

neboť jednotliví účastníci řetězce obvykle nejsou ochotni poskytovat bližší informace o svých 

plánech a prodejích, protože tyto informace považují za důvěrné. S rostoucí složitostí 

dodavatelských řetězců pak roste i chyba předpovědi poptávky směrem k prvnímu článku 

řetězce. Zavedením centralizovaného systému řízení poptávky můžeme zmírnit výkyvy, ke 

kterým dochází podél celého řetězce. 

Zpravidla se jedná o pokročilé internetové aplikace, ve kterých se uplatňují principy 

komunikace, koordinace a kooperace implementovaných článků řetězce. Přes tento systém 

mohou prodejci, výrobci a dodavatelé spolupracovat na interpretaci jednotlivých změn 

v poptávce, sdílet společné informace o plánovaných promočních akcích, sezónních slevách 

a výprodejích. Prostřednictvím využití čistě internetového řešení lze takto velmi jednoduše 

tvořit a sdílet společnou předpověď poptávky.  
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INTEGROVANÁ P ŘEDPOVĚĎ POPTÁVKY 

Předpověď budoucí poptávky je procesem určujícím, jaké produkty, kdy, kde 

a v jakém množství jsou potřeba. Klíčovým krokem tvorby integrované předpovědi poptávky 

je úzká spolupráce implementovaných článků řetězce a vzájemné sdílení informací. 

Integrovaná předpověď poptávky by mohla podniku zajistit výrazně lepší prostředí pro 

operativní plánování a mohla by se tak stát konkurenční výhodou, která by podniku umožnila 

zefektivnit nákladovou strukturu, zlepšit úroveň služeb pro zákazníky, dostupnost výrobků na 

trhu a snížit zásoby hotových výrobků na skladu. Hlavním cílem je minimalizovat chybu mezi 

předpovězeným a skutečným stavem poptávky. 

Historie integrované předpovědi poptávky sahá do počátku devadesátých let minulého 

století, kdy začaly klasické ERP (Enterprise Resource Planning) systémy, které byly 

zaměřeny na vnitropodnikové vztahy a dovolovaly komunikovat všem oddělením stejným 

obchodním jazykem, trpět tím, že ve svém systému plánování zapomínaly na dodavatele 

a zákazníky. Ukázalo se, že efektivní plánování vyžaduje zapojení zákazníků, resp. jejich 

požadavků a potřeb, vlastních potřeb podniku a požadavků dodavatelů do systému plánování 

budoucí výroby. V této době se začínalo mluvit o konceptu SCM (Supply Chain 

Managementu). Tento koncept si kladl za úkol odstranit bariéry mezi obchodními partnery 

a umožnit tak synchronizaci hmotných a informačních toků mezi nimi. Využíval k tomu jeden 

z nejvýznamnějších nástrojů podpory procesů - Internet. Metodou postupných kroků tak vše 

postupně směřovalo ke skutečné spolupráci, tedy k vytvoření prostředí, které dovoluje všem 

zúčastněným stranám sdílet informace o poptávce v reálný čas. Informace o změně 

v poptávce tak začala být dostupná ve stejný čas všem článkům dodavatelského řetězce 

a umožnila tak pružněji reagovat na nečekané výkyvy. Teprve v tomto okamžiku tedy došlo 

k radikální změně v chápání celého procesu.  

Ukázalo se, že centralizovaný systém řízení poptávky zákazníků může zmírnit 

výkyvy, ke kterým dochází podél celého řetězce, a to na principu komunikace, koordinace 

a kooperace. Přes tento systém mohou prodejci, výrobci a dodavatelé spolupracovat na 

interpretaci jednotlivých změn v poptávce, sdílet společné informace o plánovaných 

promočních akcích, sezónních slevách a výprodejích. A stejně jednoduše mohou komunikovat 

vzájemnou strategii proti konkurenčním dodavatelským řetězcům.  

SCM tedy propojuje a zároveň také řídí rozsáhlé podnikové sítě, čímž pomáhá 

eliminovat rostoucí náročnost logistických operací na obsluhu pracovníky, čímž na druhé 

straně umožní posílit kapitálové prostředky firmy. Pro zajištění funkční spolupráce mezi 

jednotlivými články dodavatelského řetězce lze použít metodu společného plánování, 

předpovídaní poptávky a řízení zásob. Tato koncepce zcela zajišťuje předpoklady pro tvorbu 
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integrované předpovědi poptávky a její implementace otevírá nové možnosti využití 

synergických efektů ze spolupráce v rámci dodavatelského řetězce.7 

SYSTÉM CPFR 

CPFR znamená collaborative planning, forecasting and replenishment neboli systém 

společného plánování, předpovídání a řízení zásob. Jedná se o koncepci, která umožňuje 

sdílení a spolupráci na společných procesech přes celý dodavatelský řetězec využitím pestré 

palety procesních modelů, technologií a metod. Cílem CPFR je změnit současné paradigma 

obchodních vztahů a vytvořit systém výrazně přesnějších společných informací, které mohou 

pomoci řídit hodnototvorný řetězec k vyšším prodejům a ziskům. 

Tvorba prognózy poptávky může v praxi probíhat na úrovni každého článku řetězce. 

Vzniká tak různá předpověď poptávky podél celého řetězce a s rostoucí složitostí těchto 

řetězců roste i chyba jednotlivých předpovědí. V důsledku toho pak jednotlivé články 

navyšují úrovně pojistných zásob. Další situace nastává i uvnitř podniku, kde vzniká v mnoha 

případech několik odlišných pohledů na předpověď prodeje. Oddělení marketingu, prodeje 

a výroby tvoří prognózy odděleně a nezávisle na společných cílech podniku.  

Klíčový přínos CPFR spočívá ve vytvoření systému sdílených informací. Na jeho 

základě pak vznikají přesnější předpovědi a jasně definované operativní postupy. Podstatou 

tvorby předpovědí jsou statistické metody implementované v informačním systému. Získané 

výsledky jsou následovně předány všem zúčastněným článkům dodavatelského řetězce nebo 

podnikovým úsekům, které je porovnají se svými krátkodobými i dlouhodobými plány. 

Společná předpověď, která představuje vstupní informace pro ostatní podnikové procesy ve 

všech zúčastněných článcích dodavatelského řetězce, je vytvářena podle přesných pravidel 

CPFR systému. Tímto způsobem lze efektivně řídit hodnototvorný řetězec a dosahovat 

vyššího zisku. CPFR pak v konečném důsledku může napomoci také vývoji a využití nových 

metod pro předpověď poptávky. 

Prostřednictvím využití čistě internetového řešení lze velmi jednoduše sdílet společné 

prognózy. V systému CPFR se definují přesná pravidla pro společnou předpověď, ze které 

vycházejí všechny články řetězce. Největší výzvou v implementaci CPFR je změna vnitřních 

procesů tak, aby vyhovovaly společným cílům celého řetězce. Prameny uvádějí, že daleko 

více podílu přidané hodnoty CPFR připadá na společné sdílení informací, jež vede 

k přesnějším předpovědím a jasně definovaným následným akcím [3], [5]. Teprve poté 

přichází vývoj a aplikace sofistikovanějších metod pro předpověď poptávky. Posledním 

trendem v této oblasti je definování přesných pravidel pro společné části účetnictví 

a finančního řízení řetězce. CPFR znamená především změnu současného chápání 
                                                 
7VLČKOVÁ, Vladimíra. Demand Forecasting in CPFR. Proceedings from 13th International Scientific 
Conference „Economics and Management – 2008”, pp. 336-342, Kaunas University of Technology, Lithuania. 
10-11th, April 2008, CD, ISSN 1822-6515. 
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obchodních vztahů. Jeho nasazení předpokládá přizpůsobení podnikových procesů a jejich 

sladění s cíli celého řetězce.  

METODOLOGIE P ŘEDPOVĚDI POPTÁVKY 

Volba metodologie předpovědi poptávky je pouze jedna část komplexního přístupu 

k předpovědi poptávky. Všechny zúčastněné strany v dodavatelsko-odběratelském řetězci by 

měly dosáhnout shody v otázkách metodologie, použitých metod a finální podobě předpovědi. 

V následujících šesti krocích je ukázán základní přístup, který pomáhá podnikům 

úspěšně zavést předpovědní systém: 

• porozumění základním cílům předpovědi; 

• integrace systémů pro předpověď a plánování; 

• identifikace hlavních faktorů, které mají vliv na úroveň poptávky; 

• identifikace a porozumění zákaznickým segmentům, 

• volba vhodných předpovědních technik, 

• vybudování systému měření výkonnosti a chybovosti předpovědí.8 

Svou roli zde hrají mimo jiné také metody řízení dodavatelského řetězce, mezi něž se 

řadí zejména:  

• efektivní reakce na požadavky zákazníka, 

• řízení zásob dodavatelem, 

• společné plánování, předpovídání a doplňování zásob, 

• systém plynulého zásobování. 

Integrovaná předpověď poptávky napomáhá upevňovat a zvyšovat kvalitu spolupráce 

partnerů na všech úrovních logistických řetězců. Ve svém důsledku vede k rychlejší, 

ucelenější a efektivnější reakci na požadavky zákazníků. Principielně je řízení hmotných toků 

v podnicích, orientovaných na efektivní poskytování služeb individuálním zákazníkům, 

postavené zejména na spolupráci a otevřenosti při předávání informací všech zúčastněných, 

tak aby došlo k naplnění uvedených cílů. Integrace předpovědi poptávky s ostatními 

podnikovými procesy může významným způsobem přispět také ke koordinaci aktivit 

spojených s realizací zákaznické strategie v podmínkách dodavatelských řetězců. Koncepce 

CPFR je tedy jednoznačně zaměřená na vylepšování partnerství mezi výrobcem, distributory 

i prodejci, a to na bázi sdílení informací. 

Mezi přínosy integrované předpovědi poptávky patří: 

• zpřesnění předpovědí, 

                                                 
8 FORMÁNEK, Tomáš. Efektivní předpověď poptávky a řízení zásob[online]. Zpravodajský portál časopisu IT 
Systems. 2004, no.5 [cit. 2009-09-09]. Dostupný z www: < http://www.systemonline.cz/aps-scm/efektivni-
predpoved-poptavky-a-rizeni-zasob-1.htm> 
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• efektivnější plánování výroby, 

• efektivnější plánování marketingových akcí, 

• snížení skladových zásob, 

• snížení nákladů na manipulaci a skladování, 

• lepší využití skladových prostor, 

• zvýšení dostupnosti produktů, 

• snížení fakturačních chyb, 

• možnost zvýšení úrovně služeb zákazníkům, 

• sdílení podnikatelského rizika, 

• možnost sdílení společné znalostní báze. 

Zavedení celé koncepce CPFR do praxe pak záleží v zásadě na dvou faktorech: 

1. Mezi jednotlivými účastníky procesu musí existovat vzájemná důvěra a ochota 

spolupracovat, a to včetně otevřeného účetnictví (čímž se tato metoda odlišuje od 

dřívějších konceptů zahrnujících konkurenci). Na druhé straně je právě toto důvod, 

proč stále mnoho podniků váhá s využitím těchto metod, a to i přesto, že výhody jsou 

nesporné. 

2. Metoda musí být založena na dokonale funkčním informačním systému, účinném 

vzájemném síťovém propojení a použití vhodných softwarových aplikací. Důležité je 

zejména propojení všech používaných aplikací v celém dodavatelském řetězci. Obavy 

podniků ze změny zaběhlých systémů se snaží softwarové firmy kompenzovat tím, že 

usilují o maximální kompatibilitu stávajících a nově vytvářených aplikací. Překážkou 

však může být neochota investovat finanční prostředky do celého procesu 

implementace. 

ZÁVĚR 

Systém CPFR, tj. systém společného plánování, předpovídání a řízení zásob je 

vývojovým pokračováním dřívějších metod, jakými byly například systémy VMI (Vendor 

Manager Inventory) či ECR (Efficient Customer Response). Vývoj těchto systémů byl 

odpovědí na nutnost spolupráce v oblasti prognózování a plánování poptávky na všech 

úrovních logistického řetězce. Jednou z největších překážek rychlejšího zavádění systémů 

CPFR v praxi byl neexistující standard pro výměnu informací a automatizaci vybraných 

procesů.  

Tento problém se však již v současné době daří úspěšně vyřešit sdružení s názvem 

VICS (Voluntary Inter-Industry Commerce Standard Association), které vytvořilo 

a formalizovalo jednotnou metodiku pro proces zavádění CPFR do 9 kroků. Dalším 

problémem při zavádění systémů CPFR je nejednotnost dat pro prognózování, hlavně rozdíly 
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v chápání této oblasti mezi výrobci a maloobchodními řetězci a také, jak již bylo zmíněno 

výše, přetrvávající nedůvěra partnerů a neochota sdílení citlivých dat. 

Přesto však systém CPFR nabývá na oblibě, zejména proto, že dává možnost řešení 

integrované poptávky pro celý dodavatelský řetězec, jeho jednotlivým členům přináší vyšší 

efektivitu a transparentnost jednotlivých procesů, možnost získat přesnější předpovědi a tím 

pádem i lépe synchronizovat následné akce. Současné zkušenosti ukazují, že použití metody 

CPFR vede k výraznému snížení skladových zásob (a to až o 30 %), tím pádem také 

k významnému snížení nákladů skladování a manipulace a v neposlední řadě také snížení 

potřeby využití skladového prostoru. Integrovaná předpověď by proto měla být 

implementována nejprve ve vybraných článcích řetězce, které svými objemy nejvíce ovlivňují 

efektivitu celého řetězce, a teprve poté je vhodné rozšířit její působnost na všechny zbylé 

články řetězce. 
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Abstract 

This article deals with outsourcing supply chain management, its components, 

important parts, conditions, surmises and risks. It also shows what is outsourcing supply 

chain management and what it is not about. The article focuses on some important questions 

in outsourcing supply chain management. 

1 INTRODUCTION 

Outsourcing is done for various reasons. It is work based on activities done obviously 

by people who are not employees of the company. It is nothing new in logistics. Outsourcing 

existed before the topic earned a name and became business chic. Likewise transport, 

warehouse, forwarder and other logistics service providers want to provide outsource 

services. They want to improve profits, transition from being a commodity service provider, 

gain volumes and throughput by leveraging existing core logistics service, increase revenues 

and more. This creates a mutual need between the two parties. Yet despite this common 

interest, half of the outsourcing relationships end unsatisfactorily within three years.  Half are 

not able to go beyond a buyer-seller relationship. 

2 OUTSOURCING SUPPLY CHAIN MANAGEMENT 

As mentioned above, companies outsource for many reasons.  They look to reduce 

costs, shorten cycle time, improve shareholder value, decrease inventory, focus on core 
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competencies, gain information technology, increase expertise and more. The driver can be 

generating cost reductions and downsizing; this has been a traditional reason for outsourcing. 

But there are others, such as gaining capabilities that are not available internally, 

implementing lean programs, streamlining operations, strategically positioning the company, 

or improving or adding capabilities to gain competitive advantage. Regardless of the reason, 

outsourcing succeeds when it is well thought out and done properly. What has evolved with 

outsourcing is the growth and amount of functions placed with outside firms and has created 

new businesses with 4PLs and 3PLs. Initially, the outsourced functions often represented non-

core or non-vital activities or some other determinant where the company did not want to 

invest its own resources--capital, people, technology and facilities. Now outsourcing is seen 

as a strategic way to align the supply chain with the company direction and to become 

a leading-edge practitioner. It is also recognized as a tactical way to better manage service and 

costs. 

Offshore sourcing has gotten particular attention as an outsourced activity. This 

business change has been a driver in supply chain management evolving into a global 

function and in the outsourcing of the import supply chain. 

Outsourcing IS Outsourcing IS NOT 

about the total supply chain about landed costs 

about taking control of all parts of the supply chain 
about pushing flawed process onto an outside party to 
handle 

 about using process, technology and people 
about understanding the risks associated with not 
supplying products when needed 

about identifying what is required to be agile and 
responsive to customers, internal or external 

about about only the transportation 

about knowing that this is a demand-driven activity about about giving up control to an outside company 

about incorporating flexibility that will arise and is 
needed with product life cycle and the resultant 
supplier sourcing changes 

about simply finding a single-source, one-stop 
shopping, supply chain service provider 

about a strategic and a tactical tool about using one approach to fit all products and needs 

about including alternative supply chain approaches 
for build-to-order versus build-to-stock, for different 
value items or for high volatility versus commodity-
type products 

about outsourcing freight transactions 

about about supplier performance as perhaps the 
dominant issue 

one way of approach for outsourcing 



 

 222 

about business process outsourcing (BPO). Supply 
chain management is a process that runs across a 
corporation. BPO is a way to break down functional 
silos that hinder supply chain effectiveness, design and 
implementation. It also uses technology as a process 
enabler. The result is to have a lean supply chain by 
removing waste, time and inventory created by 
organizational posturing 

about knowing that this is a demand-driven activity 

about blending internal and outside capabilities (4PL 
or 3PL) into a leading edge, global supply chain model 

 

Effectively managing the offshore supply chain, as to suppliers, logistics service 

providers and their coordinated integration from vendor door to final delivery location, has 

caused companies to assess the utilization of outsourced logistics providers, either 3PL or 

4PL. Some firms have seized this outsource opportunity to transform their total import supply 

chain; they see it as a way to compress cycle time and decrease inventory levels. Others have 

focused on arranging the transportation part as the outsourced need. Such differences raise 

discussion as to what is and is not outsourced offshore supply chain management. There was 

also many surveys of outsourcing conducted. As the reasons of these surveys were 

conclusive, we can say what is and is not outsourcing about.   

3 SOME IMPORTANT QUESTIONS IN OUTSOURCING SUPPLY 

CHAIN MANAGEMENT 

There are some important questions in utsourcing supply chain management we must 

answer.  

MUTUAL QUESTION OF “WHY” 

There is a “why” question we must answer first. Why does one party want to 

outsource part of its supply chain responsibility? Why does the other party want to take on 

that activity and accountability? Each needs to define its motives and more exactly define any 

hidden reasons.  A clear explanation is needed and should go beyond “improve business 

performance”, “improve productivity”, “improve delivery” or similar, abstract reasons. 
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WHAT IS BEING OUTSOURCED? 

This question may seem obvious, but it is necessary to answer it before we start. 

However the matter may go much deeper and may obscure the real project and program. Both 

parties need to fully understand it.  

At the minimum, discussion should include the question whether it is transaction or 

process? Transactions reflect assignment of work; process reflects delegation of 

responsibility. If the topic is using a forwarder to help with supplier ocean transport or having 

a warehouse pick and pack products and deliver them, then those are transactions. Supply 

chain management should be a process. So if the contract logistics need is for transactions, 

then it must be clear as to what the transactions are, what triggers them, how they must be 

performed and, more importantly, how they fit into the process. However if the topic is 

managing the import supply or managing store inventory and replenishment, then those are 

processes. When supply chain process is being outsourced, then very clear definitions of the 

process must be developed. 

Than we have to know what is the condition of the transaction or process? Whether 

the outsourcing involves transactions or process, it should be assessed. The logistics activity 

must be understood. Outsource providers need to understand how the activity operates, both 

as its function and how it fits in the overall supply chain and company operation.  They need 

to assess as to process, technology and people. Assessment should address internal and 

external gaps and redundancies, interactions, objectives, performance results—both real and 

perceived—and time requirements and demands. Strengths and weaknesses must be 

identified. Not knowing whether the process is flawed can contribute to the risk of failure.   

WHAT IS THE DESIRED OUTCOME?  

Each party wants something tactical or perhaps strategic. This has to be clearly 

expressed. Both parties need to be clear to each other. This helps set the implementation plan, 

timing and direction. At the same time, expectations should be reasonable. Otherwise the 

seeds of outsourcing failure may be sown. 

For the company looking to outsource, it can be an attempt to reduce costs or achieve 

other benefits that it is unable to realize internally. A 15% cost reduction goal may be 

attainable; while a 40% may be more difficult and require a different approach as to design, 

implementation and timing.   

Or the desired outcome could be very different, such as an effort to transform the 

business. The company may want to create a value proposition and capability for customers 

that it does not perform now. Or it may be seeking to transition away from one business into 

another or other business transformation. Outsourcing may present the means to make 
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a significant shift to lean supply chain management. So the intent goes beyond having a third 

party perform the existing activity. It means creating a new operating model, including 

change management. The “why” can change the type of outsourcing service provider that the 

company should be talking with, such as a 4PL instead of a 3PL. 

ARE THE RISKS IDENTIFIED?   

There are inherent risks with any change; and there are risks created with the type of 

change. Outsourcing involves change; so there are risks. Supply chain management has more 

experience with outsourcing than other business functions. Historically using outside 

transaction-activity service providers trucking companies, public warehouses, freight 

forwarders and freight bill payment services has occurred in logistics. Experience can change 

risk sensitivity; but it should not diminish risk recognition. Also risk assessment and 

mitigation should be done for Sarbanes Oxley Section 404 and for Committee of Sponsoring 

Organizations. 

Outsourcing of supply chain management should be designed and developed to 

succeed. Both parties must take the dialogue deeper.  Whether it develops into a partnership 

depends on mutuality. The three issues frame and drive the relationship, its direction, purpose 

and its continuity. It should be based on a prudent, rational, open exchange between the firm 

wanting to outsource and the firm wanting to handle the outsourcing. There should be no rush 

to judgment and have no artificial deadlines for completion. All this increases the chances for 

success. Supply chain outsourcing is too important to fail. 

Outsourcing can start well; keeping it going well can be difficult. Today’s metrics can 

become outdated. Mutual interests must stay aligned even as needs and business can change. 

Otherwise atrophy can set in as the relationship struggles to go from static, doing the same 

things repetitively, to dynamic, doing it differently. Change is a fact; the rate of change is at 

issue. How to handle change can be a delineator as to the end of the arrangement or moving 

beyond buyer-seller to relationship management. The outsourcing must be able to adapt, to be 

agile. 

4 CONCLUSION 

Global sourcing is now a competitive requirement of doing business. This perceived 

survival imperative has created an extended supply chain, as to distance and time, which has 

a menu of supplier and logistics demands. Directing the offshore supply chain, as to costs, 

performance, inventory, visibility, collaboration, integration and agility is an imperative for 

corporate success. Supply chain management is a process that crosses the company. This can 

put outsourcing and contract logistics provider in conflict with the traditional organization 

silos. Important is to manage the Outsource Operation. Do not assume the contract will 
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manage the logistics service provider and operation. Use the key performance indicators 

continuously. Meet regularly, especially during the implementation, to review progress, 

problems and successes. Test accountability. Assess the relationship. Successful outsourcing 

takes effort. Distinguish theory from reality. Assess what must be done and who must do it. 

Define key metrics. Plan the transition. Manage the outsourcing. 
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Abstract 

Abstract. The paper deals with the problems of value functions, including the value of 

time function, and perception of transport user's utility. It focuses on the theory of value 

functions and the value management. Furthermore, the paper deals with possibilities of value 

functions use including the possibility of utility use as the ground of the decision-making 

process of the transport user. 9 

Keywords: cost of transport, decision-making process, user`s utility, value for the 

customer. 

1 INTRODUCTION 

One of the first versions of the concept10 of value for the customer works on the fact 

that this value becomes an important category of the market economy, capable of playing not 

only the role of a reliable accuracy criterion of complexly based decisions of economic 

subjects on the demand side in the exchange process, that means products and services 

purchase, but also effectiveness of decision-making in all cooperation relations among 

customers.  

It fulfils also the role of the marketing concept of customer's value in a high quality 

and competently, and it comes up to expectation of the innovative concept of value for the 

customer as an effectiveness criterion reliably.  

At present the universal concept of value for the customer is completed as 

a consequence of influences related to processes of unique value co-operative creation with 

the customer, which emphasize the role of this market category as a conflict of customer's 

                                                 
9 Note: The article is published within the solution of research project VZ-MSM 0021627505 „Theory of 
Transport Systems“. 
10 VLČEK a kol., 1973. 
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economic interests on the demand side and providers of products and services on the supply 

side even more. 

2 VALUE FUNCTIONS USE 

First of all we must define the value and the value management functions. The 

function is a defined, existing, discovered or newly arising need and defined expression of 

a relative characteristic action. 

In general expression is the function in value management explained as a mutual 

relation among the need and attributes of the object as a special-purpose system. Mutual 

linkage you can see in the following picture. 

Picture 1 Value management function 

 
Source: author 

The upper arrow indicates transport user's requirement, which means what should be 

done and the bottom one  indicate, what the product offers and performs in reality. 

It follows from the characterization of the function as a mutually orientated relation 

among the need and attributes of the object that the function represents the ability or the 

expression of the action of attributes by that the object serves for meeting a certain need, at 

the same time. In this context the function represents, what the object can and what it does, on 

the one hand, and the ability of the object to meet a certain need through expressions of its 

attributes action, on the other hand. 

Generally we can classify the object's functions according to quality and purpose: 

• qualitatively defined object's functions are those that characterize the kind of its 

behaviour that is conditioned and caused by qualitative features of its structure, 

• functions defined through purpose are those that characterize object's behaviour at its 

various purpose use. 
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In value management therefore the product function plays a biunique role, namely: 

• a heuristic role, when it is defined and formulated through an information about sense, 

purpose or the behaviour of the object, kind, character or nature of the need, 

• a criterion role, when it becomes an important instrument for quantification of value 

for the customer in the universal concept by its figures of the function importance, the 

degree of its fulfilment and costs on its ensuring and use. 

On the basis of the way and the possibility of quantification we can differentiate: 

• exactly measurable parameter values, 

• expertly determined parameter values. 

Then we can say that every function is attended or specified by one parameter at least. 

Subsequently, the function specification can be understand as exact finding or expert 

determination of the value of parameters that attend every function, as quantitative description 

of its existence, or expression of a relative characteristic or a potential object action. 

Utility or utility effect is useful action of a given product's relative use property 

(characteristics). This utility or useful action is perceived by the customer as a certain extent 

of its needs saturation. In other words, utility that is its perception in the form of the extent of 

meeting customer's needs is the same as functionality. 

For the differentiation of the category of perceived utility, functionality and 

subsequently its measurement as the extent of customer's need saturation it is necessary to 

emphasize that a product or a service are not useful themselves yet. They are only bearers of 

potential utility as mere ability, possibility to meet some need. In order to have a real utility 

they must be useful for somebody particular. They must find their consumers, a customer that 

longs for meeting his need through a given product or service. He will buy and use them.  

We can therefore say: 

• utility is a subjective extent of meeting a need, 

• utility or functionality don't exist themselves but they prove their existence only in the 

case that a need exists that can be meet by them, 

• the measure of utility isn't in it itself but it lies outside it, namely in the category of the 

need. Utility is an ability of the object's to meet the need in a certain extent. In this 

qualitative or quantitative concept we talk about the extent of perceived utility, which 

is perceived or felt by the customer as the extent of meeting his need, 

• utility (functionality) as an economic category consists of usefulness and quality. 

Usefulness is necessity, reasonability and for the customer and the consumer also 

explicitly expressed importance of utility that is able to meet its need. 
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In our concept quality is perceived not only as the quality concerning the operating 

finish of utility characteristics of a given object but also as the technical or sophisticated level 

of utility characteristics and their attendant parameters. 

3 USE IN DECISION-MAKING IN TRANSPORT 

3.1 VALUE OF FUNCTIONS IMPORTANCE DETERMINATION 

An integral part of value functions' weight or categories determination is which 

importance they are credited with by particular customers. In following lines there are simpler 

methodical procedures described. 

• Method of functions importance expert evaluation 

The basis of this method is the team members' expert opinion (estimation) concerning 

the importance of evaluated functions. An important aid for the quantification of the function 

importance coefficient (ki) is the universal table of function importance fulfilment figures. 

• Method of comparative numbers 

At this method we must assign the value of the function importance coefficient ki=1 to 

the least important function at first. The importance of the rest functions is determined by an 

expert estimation with the help of the coefficients through them we can express the proportion 

of the importance to the least important function. The advantage of this method is the fact that 

it respects different various interval distribution of the importance of particular functions and 

that this scale is not closed in advance and it can take any values. It is helpful especially if 

large differences in the importance of particular functions exist. 

• Method of pair comparison 

This method lies in gradual comparison of the importance of one function with the 

importance of the rest functions and in determination, which of them is the most important. 

Particular functions are entered horizontally and vertically in the same order into the table. 

The comparison of the functions importance is carried out according to the vertically entered 

functions. In every line there is always entered the number of the function that is more 

important in comparison with the function representing the column. Then it is necessary to 

count up in every line those cases, when the function with the same number as the line was 

determined as more important. 

• Method of variance scale 

This method, which is based on the calculation of standardized values concerning the 

functions importance (vi), is used most frequently in value management practise. The 

standardized value of the function importance (vi) can be calculated according to this relation: 
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These methods offer the arrangement of the whole complex of functions according to 

their importance, including determination of main, basic functions and mathematical 

formulation of the non-standardized value of the function importance with the help of the 

function importance coefficient (ki). For the reason of easier economic interpretation the non-

standardized calculated values of the function importance are transformed into the 

standardized values of the function importance (vi) with the help of the variance scale method. 

3.2 DECISION-MAKING PROCESS OF THE TRANSPORT USER 

Utility as an economic term represents subjective sense of satisfaction following from 

the goods consumption. In economic theory the consumer who behaves rationally tries to 

maximize his utility. 

Consumer decides what kind of consumption basket (that means combination of 

goods and services) he chooses. The choice, if it is rational, must always fulfil basic axioms. 

For expression of utility in transport we can determine the utility function like this: 

( )mno ttnnkkU ,,,,,,,, 111 KKK ,where: k means comfort, n costs and t time 

Utility is represented by the optimum of the utility function: 
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The utility function could be further expressed in this form: 

( ) εωωω +++= ∑∑∑ jilmno tnkttnnkkU 321111 ,,,,,,,, KKK
, 

where okk ,,1 K  mean comfort components, nnn ,,1 K  cost components, mtt ,,1 K  time 

components  ,., 321 ωωω  weight components and ε  means subjective (error) component 

(inexpressible). Furthermore, it holds for the weight coefficients of the utility function: 
1321 =++ ωωω   

In the framework of the decision-making process we calculate optimal utility for 

particular variants or alternatives and through mutual comparison we choose that one with the 

highest value of optimal utility. 
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Optimal utility for particular alternatives can be then expressed: 
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4 CONCLUSION 

The amount of time that transport user will save is one of the main justifications for 

transport improvements. Using a set of values of time, the economic benefits of a transport 

project can be quantified in order to compare them to the costs. (thus forming the basis of 

CBA. Values of time are used to calculate the non-monetary costs incurred as part of each 

journey. The function in value management explained as a mutual relation among the need 

and attributes of the object as a special-purpose system. Recently is the problem also political 

point of view, which must be taken into account, comes into focus in modelling of the 

transport user's value functions and subsequently in their use in decision-making concerning 

the choice of transport system and we must notice, that the transport user's perception is also 

influenced by the historical development. 

Note: The article is published within the solution of research project GACR no. 

103/09/1158 „Research on Value creation of Transport User“. 
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Abstrakt 

Článek poskytuje obecný příklad postupu při vytváření reverzního logistického řetězce 

v rámci firmy. Uvádí okruh problémů, na který je třeba se zaměřit, aby výsledkem byl 

fungující systém pro zpětné toky. 

Klíčová slova: Reverzní logistika, rámec reverzní logistiky, CRM, remarketing 

ÚVOD 

Význam reverzní logistiky v posledních letech narůstá. Ne, že by v minulosti reverzní 

logistika neexistovala, avšak s růstem objemu spotřeby uživatelů (a tím i reklamací), s růstem 

složitosti logistických řetězců, s nástupem Customer Relationship Managementu, s nutností 

hledání nákladových úspor ve firmách, s růstem environmentálních aspektů a s růstem 

významu odpovědnosti firmy za výrobek, je oblast reverzní logistiky stále více sledovanou 

součástí logistického řetězce a firemních činností. Je nutné, aby ve firmě existoval fungující 

řetězec reverzní logistiky, jehož prostřednictvím se budou realizovat reklamace, vracení 

produktů s ukončenou životností, vratné obaly apod. 

ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA PRO VYTVO ŘENÍ ZDAŘILÉHO 

ŘETĚZCE REVERZNÍ LOGISTIKY 

Pro subjekt, který chce analyzovat svůj systém a procesy reverzní logistiky bývá 

obvykle obtížné rozpoznat, v jakém bodě s touto analýzou začít. Reverzní logistika je širokým 

problémem, zasahuje do rozsáhlého spektra činností podniku a subjektů: 
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• zákaznický servis, 

o personál, 

• environmentální management, 

• finance, 

o finanční politika, otázky fakturace, 

• manipulace a skladování, 

o plocha, technika, lidé, balení apod., 

• jednotlivé firemní pobočky, 

o zasahuje do rozmanitých regionů, 

• servisní partneři, 

o řízení smluvních partnerů zajišťující např. prodej či servis, 

• dodavatelé, 

o stanovení reklamačních podmínek z dodavatelem, definice přechodu rizika…, 

• informační management a IT, 

o vytvoření informační sítě, databáze zákazníků, databáze reklamací apod., 

• management rizika aj. 

Prvotní zdařilý rozbor situace spojený s finanční analýzou podniku a s vytvořením 

teoretického logistického rámce jsou přitom nutnými podmínkami úspěchu ve vytvoření 

efektivního logistického řetězce zpětné logistiky. 

Při analýze by mělo být postupování „shora dolů“ od „obecného ke konkrétnímu“, od 

vytvoření obecné struktury k rozpadu na jednotlivé dílčí prvky s ohledem na možné specifika 

(např. odlišné přístupy v různých regionech apod.). 

Vhodné je, vytvořit (pokud už ve firmě neexistuje) přehlednou procesní mapu 

I s vazbami mezi jednotlivými procesy. 

Jednotlivé klíčové oblasti, které by při vytváření fungujícího rámce reverzní logistiky 

ve firmě, jsou tyto: 

• prevence vracení zboží, 

• autorizace a sběr vraceného zboží a zákaznický servis, 

• řízení vráceného výrobku, rozhodnutí o výrobku, remarketing, 

• informační systémy. 

PREVENCE VRACENÍ ZBOŽÍ 

Porozumění důvodům, z jakých je zboží zákazníkem vraceno zpět, je prvním krokem 

k vytvoření programů a opatření ke snížení či vyvarování se reklamací. Důležité přitom je 

porozumět faktorům, majícím v průběhu logistického řetězce klíčový vliv na kvalitu a také 

porozumění zákazníkovým přáním. 



 

 234 

Získané a analyzované informace mohou být vhodně využity k provedení změn 

balení, změn distribučních cest, k posouzení správnosti nákupních a prodejních praktik, 

stanovení záručních podmínek aj. a při správné implementaci mohou vést ke zlepšení 

dodavatelského řetězce jako celku a tím i ke zlepšení zákaznické spokojenosti 

a k minimalizaci nákladů na reklamace. 

Je však nutné si uvědomit, že ani při dokonalé analýze nemůže firma nikdy 

stoprocentně reklamacím zamezit. Není jednoduše nikdy možné dosáhnout nulového počtu 

chyb, a proto i nulové procento reklamací je pouze mýtem z pole teorie. 

Dalším důvodem pro vracení výrobku (zboží), vedle reklamací, může být i vrácení 

výrobku (zboží) z titulu uplynutí doby životnosti. 

AUTORIZACE A SB ĚR VRACENÉHO ZBOŽÍ A ZÁKAZNICKÝ 

SERVIS 

V případě, že k vrácení dojde, je pro firmu, která výrobek (zboží) vyrobila (prodala), 

klíčové provést autorizaci vraceného zboží už při vstupu. Nutné je zaměřit se zejména na 

následující: 

• Opravdu nám zboží skutečně náleží? Bylo u nás vyrobeno nebo námi prodáno? 

• V jakém se zboží nachází kvalitativním stavu, má požadované vlastnosti? 

• Vztahuje se na něj reklamační lhůta či jiné body z reklamačního řádu? 

Kvalitativní kontrola příjmovaného vraceného zboží je základním kamenem 

východiskem pro další postup. Klade vysoké nároky na personál, který musí být náležitě 

zacvičen a vyškolen k tomu, aby rozpoznal oprávněnost či neoprávněnost zákazníkova 

požadavku a na základě toho pak vpustil či nevpustil výrobek (zboží) do dalšího logistického 

řetězce. 

ŘÍZENÍ VRÁCENÉHO VÝROBKU, ROZHODNUTÍ O VÝROBKU, 

REMARKETING   

Rozhodnutí o dalším osudu výrobku je především dáno jeho stavem (stav poškození) 

a jeho povahou (jsou výrobky, u kterých se např. nevyplatí repase a je z různých důvodů 

výhodnější je zlikvidovat). Základními aspekty jsou hlediska ekonomické a environmentální 

(zátěž životního prostředí, recyklace…). Při rozhodnutí o dalším „osudu“ výrobku je potřeba 

znát odpovědi na otázky: 

• Jaké jsou dostupné technologie? 

• Existuje tržní potenciál poptávky po výrobku v případě jeho repasování? 
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• Jak se k danému konkrétnímu výrobku staví legislativa? Jak se staví k jeho 

případnému opětovnému použití po repasi? 

Na základě analýzy pak lze použít některý z těchto postupů: 

• demontáž (může být zároveň využita i k testování kvality jednotlivých komponent), 

• použití vybraných dílů k další produkci, 

• přepracování (viz dále remarketing), 

• likvidace. 

Remarketing je jednou z cest dalšího zpracování a představuje nástroj, který má 

výrobku prodloužit délku jeho životního cyklu na trhu. V praxi zahrnuje hledání nových či 

znovupoužití stávajících trhů pro umístění daného výrobku. 

Jedním z možných nástrojů demarketingu je znovuuvedení již jednou uvedeného 

výrobku na trh. Existují dva možné přístupy: 

• Repasování výrobku (zboží) – firma odkoupí od koncového uživatele použitý 

výrobek, provede jeho repasi a kontrolu a poté výrobek znovu prodá novému 

koncovému zákazníkovi. 

• Factory refurbishing – samotný výrobce či leasingová společnost, která poskytuje 

pronájem výrobku, provede po vypršení leasingového období odběr leasovaného 

výrobku od nájemce, zboží odevzdá zpět do továrny, kde výrobek absolvuje nutné 

servisní zásahy a výstupní kontrolu podobně jako nový produkt. Následně obdrží 

certifikát o shodě a jsou nabídnuty k dalšímu prodeji. V praxi je tento přístup častý 

u výpočetní techniky. 

INFORMA ČNÍ SYSTÉMY 

Kvalitní informační systém doplňuje a do jisté míry i podmiňuje existenci fungujícího 

materiálního toku. Přestože reverzní tok je určitým doplňkem klasického logistického řetězce, 

není na něj možné vztáhnout stejné principy. Totéž platí i o informačních systémech 

a o datech. Pro co největší zjednodušení zpětných toků je vhodné, aby informační systém 

pracoval s poměrně rozsáhlou informací. Ta musí obsahovat údaje o výrobku, kdo, kdy a proč 

jej vrátil apod. požadavek je kladen i na sledovatelnost – je nutné zajistit informace o tom, co 

se s produktem stalo, jaký byl jeho osud. Obecně informační systémy ve zpětné logistice 

pracují s: 

• informacemi o produktu (materiál, komponenty, demontáž), 

• místní informacemi (odkud produkt přichází, kdo ho přijal), 

• informacemi o užití – informace o míře opotřebení, 

• legislativními informacemi (požadavky na likvidaci, další užití apod.), 

• informacemi o poptávce po produktu, 



 

 236 

• informacemi souvisejícími s reverzní logistiky v podniku. 

Informační systémy pro zpětnou logistiku tedy představují mnoho specifik, která 

běžná firemní informační řešení neobsahují a je nutné je ošetřit externími systémy. 

ZÁVĚR 

Firma při vytváření efektivního systému reverzní logistiky musí vzít v potaz celou 

řadu aspektů. Problematika zpětných toků je skutečně multioborová s dopadem na různé 

firemní činnosti a různé subjekty uvnitř i vně firmy. V současné době, kdy je ve firmách třeba 

optimalizovat procesy je i na systém reverzní logistiky v rámci firmy pohlíženo konečně 

z hlediska efektivnosti, s cílem jeho co největšího zjednodušení a narovnání tak, aby 

vyhovoval potřebám zákazníků, potřebám legislativy a životního prostředí a konečně 

I vlastním potřebám firmy. 

POUŽITÉ ZDROJE 

[1] De Brito, M. P., Dekker, R. Reverse logistics – a framework. In Econometric Institute 

Reprt EI 2002-38. Rotterdam: Erasmus University Rotterdam 2002. 

[2] Framework To Analyze Your Reverse Logistics, dostupné ze serveru 

www.reverselogisticsprofessional.com/...reverse_logistics/framework_to_analyze_yo

ur_reverse_logistics.html. 

[3] Should you buy refurbished electronics?, dostupné ze serveru 

http://www.reverselogisticstrends.com/shownews.php?id=7218. 

[4] http://www.cls.inmar.com/solutions/consumer-returns-management/default.html. 

Poznámka: Tento příspěvek je publikován jako výstup z výzkumu CG 731-118-520 

„Prostorová lokalizace veřejných logistických center“. 

 
RECENZENT 

doc. Ing. Miloš Hitka, PhD. 



 

 237 

PROCES DIAGNOSTICKÉHO BENCHMARKINGU A JEHO 

MOŽNÉ EFEKTY 

Ing. Nina Kudláčková, Ph.D., doc. Ing. Rudolf Kampf, Ph.D., Ing Pavel Kožený 

Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, Katedra dopravního 

managementu, marketingu a logistiky 

Studentská 95, 532 10 Pardubice 

E-mail: Nina.Kudlackova@upce.cz, kampf@upce.cz, kozeny@cdcargo.cz 

 
 

Abstrakt 

Článek se zabývá problematikou diagnostického benchmarkingu, jeho postupy, 

možnostmi a efekty. V současných podmínkách je pro firmy velmi důležité umět rychle 

reagovat na stále se měnící výzvy a příležitosti, s cílem získat a udržet si zákazníky. Cílem 

každé firmy by mělo být dosahování ziskovosti a prosperity. Dosahování ziskovosti 

a prosperity vyžaduje trvalé inovační aktivity, používání nejmodernějších výrobních 

technologií, optimalizace logistických procesů a moderní přístupy k reklamě a prodeji. Právě 

rychlé změny prostředí způsobují, že jednotlivé firmy nejsou schopné si všechno vyvinout, 

odzkoušet a zavést do praxe samy.Právě rychlé změny prostředí způsobují, že jednotlivé firmy 

nejsou schopné si všechno vyvinout, odzkoušet a zavést do praxe samy. Řešením stávající 

situace pro firmy by měl být právě diagnostický benchmarking a jeho navržená metodika. 

ÚVOD 

V dnešních podmínkách je pro firmy velmi důležité umět rychle reagovat na stále se 

měnící výzvy a příležitosti, s cílem získat a udržet si zákazníky. Cílem každé firmy by mělo 

být dosahování ziskovosti a prosperity. To vyžaduje trvalé inovační aktivity, používání 

nejmodernějších výrobních technologií, optimalizace logistických procesů a moderní přístupy 

k reklamě a prodeji.  

Aby podnikatelé, respektive firmy mohly přežít a prosperovat v tržní ekonomice, musí 

být kompatibilní s okolím, ve kterém se nacházejí. Rychlé změny podnikatelského prostředí 

způsobují, že jednotlivé firmy nejsou schopné si všechno vyvinout, odzkoušet a zavést do 

praxe samy. Zde se jeví jako vhodný přístup učení se od nejlepších, který nespočívá jen 

v celkovém kopírování jednotlivých procesů, ale ve schopnosti umět aplikovat 

a přizpůsobovat myšlenky úspěšných podniků, které se odsvědčily a umět je dále rozvíjet. 

Snahou není dostat se na úroveň úspěšné konkurence, ale stát se lepším. Zároveň se do 

popředí dostává hodnocení situace podniku.  
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Samotné hodnocení podniku na základě pozitivního vývoje ještě nemusí znamenat, že 

podnik bude konkurenceschopným a úspěšným. Může se stát, že ostatní podniky na základě 

využívání inovací, moderních technologií, zlepšení kvality výrobků, poznání nových 

materiálů a podobně mohou dosahovat zvlášť dynamický nárůst a doposud úspěšný podnik si 

pomalu začne uvědomovat, že dochází k redukci jeho tržního podílu že není schopný splácet 

závazky, což může vyústit až k redukci či likvidaci podniku.  

Řešením výše zmíněných problémů by mohl být právě proces diagnostického 

benchmarkingu a jeho jednotlivé kroky. 

DIAGNOSTICKÝ BENCHMARKING 

Jednou možností, jak definovat diagnostický benchmarking je jeho popsání coby 

kontinuálního procesu určování a analyzování silných a slabých stránek firmy vůči 

porovnatelnýcm podnikům a jeho snaha o zlepšování kritických oblastí, které by mohly 

potenciálně ohrozit firmu a posilovat olasti, ve kterých firma převyšuje ostatní, ze účelem 

udržení a zlepšení konkurenceschopnosti firmy. 

Diagnostický benchmarking dává podklady k tomu, aby se firma mohla porovnat 

s porovnatelnými firmami v různých oblastech. Poukázání na přednosti a nedostatky oproti 

firmám, které jsou v daném odvětví, dává firmě možnost soustředit svoje aktivity do oblastí, 

které jí nejvíc ohrožují a které by mohla jiná firmy využít na redukování či eliminování jejího 

vlivu na trh.  

CÍLE DIAGNOSTICKÉHO BENCHMARKINGU 

Hlavním důvodem rozvoje, podpory a zájmu o diagnostický benchmarking je jeho cíl, 

zaměřený na stimulaci podniků k dosažení konkurenční výhody. Výrazným tlakem na 

podniky, aby vykonávali benchmarking, jsou například i normy ISO 9000:2000, QS 9000 

a podobně, které doporučují benchmarking jako nástroj kontinuálního zlepšování. Některé ho 

uvádějí jako jednu z nutných podmínek k certifikaci podle příslušné normy. Bohužel mnoho 

podniků nemáí ani dnes představu o tom, co benchmarking ve skutečnosti je a jaké jsou jeho 

hlavní přínosy pro podnik. 

Dalším důležitým cílem diagnostického benchmarkingu je pomoci zejmé=na mlým 

a středním podnikům v orientaci a analýze externího prostředí a ve stanovení pozice podniku 

v porovnání se svojí konkurencí a odvětvím. Zejména malé a střední firmy si nemohou 

z finančního hlediska dovolit zaplatit externí poradenské firmě komplexní audit analýzy 

vnějšího a vnitřního prostředí za účelem stanovení předností a nedostatků firmy a její pozice 

vůči ostatním srovnatelným podnikům. Na základě benchmarkingové hodnotící zprávy se 

podniky mohou rychle zorientovat a posoudit svou konkurenceschopnost. 
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Neumíme-li zcela přesně definovat čím benchmarking je, umíme zcela jednoznačně 

říci čím a pro koho rozhodně není: 

• pouze pro velké podniky, 

• průmyslová špionáž, 

• jednorázové cvičení, 

• něco povrchního, neúplného, 

• vždy jednoduchý, 

• měření pro měření. 

PROCES A JEDNOTLIVÉ KROKY DIAGNOSTICKÉHO 

BENCHMARKINGU 

Celý proces diagnostického benchmarkingu je založený na jednotlivých krocích jak 

ukazuje následující obrázek. 

 

Obr. 1 Proces diagnostického benchmarkingu 

ZÍSKÁVÁNÍ DAT A VALIDACE ÚDAJ Ů 

Prvním krokem v procesu diagnostického benchmarkingu je získávání dat. Zdrojem 

dat jsou ve většině případů vyplněné dotazníky. Vyplňování dotazníků zajišťuje zaměstnanec 

firmy, který dobře zná celkovou situaci podniku, stejně jako jeho jednotlivé celky. Celý 

dotazník je rozdělen do dvou částí. První část tvoří informace o firmě jako jsou: 

• název firmy (případně jméno podnikatelské jednotky pokud se analýza vypracovává 

jen pro jednu podnikatelskou jednotku), 

• sídlo, 

• telefon, fax, e-mail, 

• kontaktní osoba a její pozice ve firmě, 
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• datum, kdy byl daný dotazník vyplněný. 

Tyto informace jsou důležité v případě neúplnosti jednotlivých údajů, či v případech, 

kdy jsou zjištěny jisté nesrovnalosti, které mohly být způsobené překlepy či nejasností dané 

otázky v druhé části dotazníku. V této části se nacházejí také základní informace o firmě jako 

jsou: 

• odvětví, ve kterém působí, 

• počet zaměstnanců (zařazení podle stanovených intervalů), 

• a případně: 

o obrat, jakého dosahuje, 

o region, ve kterém působí, 

o hlavní typ produktu, na který se orientuje. 

Tyto základní informace o firmě slouží jako zdroj za účelem výběru porovnatelných 

podniků při samotném benchmarkingovém porovnávání. Celá tato část je zdrojem kritérií 

třídění a filtrace podniků a výměru porovnávacího vzorku. 

Na základě těchto údajů z první části dotazníku se přiřadí firmě identifikační číslo, se 

kterým vstupují jednotlivé údaje do databáze. To zaručuje neidentifikovatelnost vazeb mezi 

názvem firmy a jejími údaji, což zabezpečuje anonymitu firmy a snižuje riziko zneužití údajů. 

Druhá část dotazníku se soustředí na jednotlivé informace, potřebné pro samotnou 

benchmarkingovou analýzu. Většinou je logicky rozdělená do jednotlivých sekcí jakými 

mohou být: 

• finanční situace, 

• organizace a její kultura, 

• provozní a výrobní čas, 

• kvalita, 

• podnik a jeho vybavení, 

• inovace, 

• technické operace a zkušenosti, 

• proces vývoje výrobku, 

• typy měření, které si podnik zabezpečuje, apod. 

Výběr těchto oblastí závisí na samotném tvůrci benchmarkingového systému a udává 

oblasti, ve kterých bude probíhat hodnocení a porovnávání podniku. 

Každá oblast obsahuje následně jednotlivé otázky, jejichž význam je dopředu 

vysvětlený a jsou poskytnuty možnosti, ze kterých si firma vybírá odpověď. Pokud nejde 

o jednoduše měřitelné hodnoty, jako by mohl být například obrat, tak jsou slovně definované 
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oblasti intervalu. Podnik si následně vybere ten interval, který nejlépe odpovídá postavení 

podniku. 

V některých případech je poskytnut i prostor pro komentář a slovní upřesnění 

odpovědi, které se využívá zejména při závěrečném celkovém slovním zhodnocení 

a doporučení. 

Může se stát, že podnik správně nepochopil položenou otázku a nesprávně určil jeho 

odpovídající postavení. Na odhlaení tohoto jevu slouží druhý krok benchmarkingového 

procesu, kterým je ověření údajů anebo jejich validace. Většinou probíhá osobní návštěvou 

konzultanta ve fermě a vzájemným přecházením a ověřováním pochopení jednotlivých otázek 

a správnosti jejich odpovědí. Tato osobní návštěva je nevyhnutelná zejména v případech, kdy 

by si podnik mohl požadované vstupní údaje vysvětlovat různě. Z tohoto pohledu jsou 

výhodou vstupní data, která pocházejí z účetních výkazů, z důvodu ustálenosti a přesného 

nadefinování jednotlivých položek. 

Tento krok je velmi důležitý nejen z pohledu hodnocení dotyčného podniku, ale 

i z pohledu následného hodnocení ostatních podniků. Je to z důvodu naplňování databáze 

informacemi a jejich následný používáním při benchmarkingových analýzách. Právě 

diagnostický benchmarking je založený na tzv. „učícím se principu“, tedy pokud by se podnik 

porovnával v současnosti a o měsíc později, mohlo by se stát, že i při zadání těch samých 

odpovědí do dotazníku, by mu vyšlo různé hodnocení. 

Aby nedocházelo ke zkreslování hodnocení, při jednotlivém porovnávání podniků se 

neberou v úvahu extrémní hodnoty. Toho se dosahuje odstraněním hodnot, které představují 

5% minima a maxima. Další možnosti  na odstanění vlivu extrémních hodnot jsou 

v používání mediánu namísto průměru a normování dat. 

REPORT 

Report, neboli tvorba zprávy následuje hned po vyhodnocení benchmarkingového 

postavení. Jejím účelem je dát podniku analýzu jednotlivých oblastí, ve kterých byl podnik 

porovnáván. Nejde jen o vyčíslení postavení podniku, ale účelem je podat manažerům 

podniku ve vizuální podobě co nejlepší představu o klíčových oblastech, ve kterých je 

nevyhnutelné co nejdříve začít vykonávat nápravná opatření a o oblastech, ve kterých je 

potřebné udržet si konkurenční výhodu.  

Zpravidla tyto zprávy obsahují stejně tabulkovou jako i grafickou prezentaci 

získaných výsledků. S následným slovním vyhodnocením získává podnik zakládaný 

předpoklad pro plánování budoucích aktivit v takovém směru, aby docházelo k naplňování 

podnikové strategie. V případě, že podnik není schopný si sám stanovit potřebné aktivity, 

může se obrátit na poradenskou firmu, která na základě benchmargingových výsledků může 

navrhnout efektivní program aktivit, jejichž cílem je posilnění samotného postavení podniku, 
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či odvrácení katastrofické situace úpadku podniku. Výhodou pro podniky je, že daná 

poradenská firma nemusí dělat podrobný audit celé firmy, který je finančně i časově 

nákladný, ale může se pustit přímo do podrobného zkoumání oblastí a jejich podrobnou 

analýzou hledat příčiny problémů a stanovit aktivity na jejich prvotní částečnou eliminaci 

a následné úplné odstranění. 

MOŽNÉ EFEKTY DIAGNOSTICKÉHO BENCHMARKINGU 

Hlavním přínosem benchmarkingu je samotné posouzení postavení podniku 

v jednotlivých oblastech v rámci srovnatelných podniků. Podnik tak získává prvotní indicii 

o tom, co je kritickou oblastí a tedy vyžaduje akutní potřebu změny a v čem je daný podnik 

nejlepčí, což bude potřeba udržet jako konkurenční výhodu. 

Nesporným přínosem diagnostického benchmarkingu je jeho nízká časová náročnost 

z pogledu podniku, který sei chce dát vyhodnotit svou situaci. Jde o čas strávený vyplněním 

dotazníku a poskytnutím základních finančních údajů z účetních výkazů a krátkou diskusí, 

případně exkurzí v podniku za účelem validizace jednotlivých údajů z dotazníku. Rovněž 

vyhodnocení probíhá dostatečně rychle, protože vložené údaje jsou zpracovávány 

prostřednictvím informačních technologií, které dokážou vybrat reprezentativní vzorek 

a prorvat jednotlivé oblasti podniku. Následné slovní zpracování může být vykonáno 

automaticky v rámci hodnocení jednotlivých oblastí a v rámci nich pomocí jednotlivých 

indikátorl ů̈, které mohou být doplněné zprávou, kterou vypracuje expert a dokáže podsoudit 

vzájemné provázanosti a korelace jednotlivých ukazatelů  

Při určování přínosů pro jednotlivé firmy můžeme hovořit o následujících bodech, 

které jsou níže podrobněji poslány: 

• získání informací o oblastech, ve kterých podnik dosahuje nejlepších hodnocení 

a současně stanovení kritických oblastí, které je nutné urychleně řešit, 

• reálné hodnoty, kterých dosahuje podniku a jejich porovnání v rámci daného odvětví 

anebo stanovené skupiny podniků, 

• malá časová náročnost, 

• možnost využití sítě internet na vyplnění a získání elektronického dotazníku, případně 

na vykonání rychlého benchmarkingového porovnání za účelem posouzení celkového 

postavení podniku. 

Hlavním přínosem benchmarkingu je samotné posouzení postavení podniku 

v jednotlivých oblastech v rámci srovnatelných podniků. Podnik tak získává prvotní indicii o 

tom, co je kritickou oblastí a tedy vyžaduje akutní potřebu změny a v čem je daný podnik 

nejlepčí, což bude potřeba udržet jako konkurenční výhodu. 
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Na rozdíl od jiných analýz jako jsou finanční analýzy a analýzy produktivity, které 

všeobecně hovoří o tom, jaké hodnoty ukazatelů by měly podniky dosahovat, benchmarking 

dává reálné hodnoty a to v rámci daného odvětví anebo stanovené skupiny podniků 

a zachycuje trend vývoje jednotlivých hodnot a odlišnosti jednotlivých odvětví. Tak 

benchmarking dokáže skutečně porovnat podniky a stanovit pozici podniku, ať už na 

regionální, národní či nadnárodní úrovni. To má velký přínos i z důvodů globalizace – 

potřeby porovnávání se v mezinárodní rovině. 

ZÁVĚR 

Na rozdíl od jiných analýz jako jsou finanční analýzy a analýzy produktivity, které 

všeobecně hovoří o tom, jaké hodnoty ukazatelů by měly podniky dosahovat, benchmarking 

dává reálné hodnoty a to v rámci daného odvětví anebo stanovené skupiny podniků 

a zachycuje trend vývoje jednotlivých hodnot a odlišnosti jednotlivých odvětví. Tak 

benchmarking dokáže skutečně porovnat podniky a stanovit pozici podniku, ať už na 

regionální, národní či nadnárodní úrovni. To má velký přínos i z důvodů globalizace – 

potřeby porovnávání se v mezinárodní rovině. Výše zmíněný postup provádění 

diagnostického benchmarkingu dává příležitost vzniku samotné metodologie postupu 

zavádění diagnostického benchmarkingu do firem a usnadnění jeho aplikace. Současné 

zkušenosti hovoří jednoznačně ve prospěch aplikace benchmarkingu do praxe, zjištění jeho 

celkových dopadů však bude až otázkou času. 
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TRENDY VÝVOJE 

ZAPOJENÍ ŽELEZNICE DO LOGISTICKÝCH ŘETĚZCŮ 

Ing. Rodan Šenekl 

ČD Cargo, a. s. 

Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7 
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Podíl železnice na dopravním trhu v ČR
(přepravní výkon v tkm)

Železnice: v ČR 20,6%, v EU 15% 
(Rakousko 33%, Švýcarsko >60%)

2008 1-6/2009
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1

Trend podílu mezinárodních p řeprav (t)

2008 1-6/2009

Vývoz

Dovoz

Vnitro

Transit

 
 
 
 
 
 

1

Podíl komodit u ČD Cargo 1.-3.Q/2008 (t) 

55,9% hromadné, chemie 8,1%, kombinovaná 8,4%
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1

Podíl komodit u ČD Cargo 1.-3.Q/2009 (t) 

52,4% hromadné, chemie 8,2%, kombinovaná 9,2%

 
 
 
 
 
 

1

Kombinovaná doprava

I přes meziroční 20% pokles se 
podíl KD zvýšil :

z   8,4% v r.2008 

na 9,2% v r.2009

•Metrans

•ČSKD Intrans

•ERS

•Maersk line

•Bohemiakombi

•OKDD
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1

Současná kontejnerová p řekladišt ě

Lovosice

Želechovice

OKDD

HMMC
Přerov

Brno

Praha

Mělník

Nýřany

2009

Ostrava

 
 
 
 
 
 

11

Praha

Lovosice

Navrhovaná logistická centra a 
intermodální terminály

Ostrava

Plzeň

Pardubice

Brno

České Bud ějovice

Č.Třebová
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11

Lovosice

Logistická centra a terminály
s aktivní ú častí ČD Cargo

Ostrava - Mošnov

Brno

 
 
 
 
 
 

1

Logistické centrum a terminál ČD DUSS Lovosice
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1

Kontinentální kombinovaná doprava

Pravidelné přepravy silničních návěsů a 
výměnných nástaveb v relaci

Lovosice – Hamburg – Skandinávie (3x)

Lovosice - Duisburg  - Benelux (3x)

 
 
 
 
 
 

1

Logistické centrum Lovosice 2009  

■ Skladové prostory 2000 m2
s kolejovým napojením

■ Skladování, t řídění, balení, clení...

■ První a poslední míle
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1

Logistické centrum Lovosice 5/2010  

■Nové skladové prostory s kolejovým napojením

■ 42 000 m2, 10m světlá výška, 

100 mil.Kč

 
 
 
 
 
 

11

Logistická centra a terminály
s aktivní ú častí ČD Cargo

Brno
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1

Terminál Brno, a.s.

 
 
 
 
 
 

1

Veřejné intermodální centrum Brno

VLC

 



 

 253 

1

 
 
 
 
 
 

11

Logistická centra a terminály
s aktivní ú častí ČD Cargo

Ostrava - Mošnov
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1

Projekt VLC v pr ůůůůmyslové zón ěěěě Mošnov
(Letišt ěěěě Ostrava)

 
 
 
 
 
 

1

Vlečka a terminál HMMC Nošovice
automobily, kontejnery, ocelové svitky

•Výstavba kolejiště

•Zabezpečovací zařízení

•Ohřev výměn

•2 nakládací rampy

•Investice 110 mil. Kč
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1

Odstavné plochy pro nová auta

Svitky
Nakládací
rampy

Kontejnerové
překladišt ě

Český Těšín Frýdek MístekBudoucí odevzdávkové kolejišt ě

Provozní
budova

gate

Výrobní haly HMMC

HMMC Nošovice - schema vle čky

 
 
 
 
 
 

1

Vlečka Stora Enzo Timber Ždírec n/D.

•Prodloužení manipulační koleje

•Výstavba nakládací rampy

•Investice 54 mil.Kč
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1

Vlečka Škoda Auto Kvasiny

•Výstavba vlečky

•Automatická přesuvna

•Rampy

 
 
 
 
 
 

1

1-10/2009

> 950 ucelených vlaků

Automotive
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1

Střediska logistických služeb

• 17 st ředisek

 
 
 
 
 
 

1

Střediska logistických služeb se sklady

• 4 střediska se sklady
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1

Základní činnosti st ředisek log. služeb

• Zajištění nakládky/vykládky 
zboží; odborné uložení

• Manipulační technika s 
přídavným zařizením

• Snížená výška zdvihu s 
možností manipulace i v 
kontejnerech

• skladování

• Svoz a rozvoz zboží do/z 
místa nakládky

• Zajištění tzv. „první a poslední
míle“ v přepravním řetezci

 
 
 
 
 
 

1

Strategie podpory logistiky v ČR

■ Revitalizace železničních vleček OPD, prioritní osa 6 (EU+ČR)
■ Podpora kombinované dopravy, podprogram inovační technolgie (ČR) (zdroje 
ČR), 1.výzva uzavřena, 23mil.Kč, proplaceno

■ Strategie podpory logistiky z veřejných zdrojů (pro schůzi vlády)
■ Určí způsoby financování
■ Bloková vyjímka z EU pravidel veřejné podpory (nejrychlejší způsob)
■ Notifikace komisí EU

■ Snížení ceny za použití železniční infrastruktury
■ Výstavba LC a vleček z fondů SFDI jako součást železniční infrastruktury
■ Harmozace podmínek přístupu na infrastrukturu
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1

Příklad pružnosti a komplexní služby železnice

■ V průběhu 20 dní dovezeno, 
zkompletováno a distribuováno 
přes 2,5 mil. katalogů IKEA
■ V kombinaci silnice – sklad –

železnice – trajekt
■Úspora 100 kamionů na 

zpáteční cestě
■ Ve spolupráci ČD Cargo a NTR

Hamburg
Sassnitz

Trelleborg

Nymburk

Plzeň

90 kamionů

75 vagonů Hbils

Distribuce katalog ů IKEA 2010

 
 
 
 
 
 

1

Příklad pružnosti a komplexní služby železnice

■ Přes 1000 kamionů ročně s produkty 
P&G převedeno na železnici

■ Monitorované přepravy
■ Objem trvale stoupá
■ Ve spolupráci s GZ Frankfurt a/M. 

Belgie

SNS

Překládka        
v ČR

Čierná n/T.

Německo

kamiony

Vagony Habils

Kazachstán
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1

Podíl jednotlivých zásilek a ucel.vlak ů

Stoupá podíl jednotlivých zásilek versus ucelené vlaky

 
 
 
 
 
 

1

Podíl jednotlivých zásilek ve vnitrostátní a 
mezinárodní p řepravě u ČD Cargo (vozy)

58%
42%

mezinárodní

vnitro

 



 

 261 

1

Podíl jednotlivých zásilek a ucelených vlak ů

ve vým ěně ČD Cargo – DB Schenker Rail

DE-CZ CZ-DE

28%

72% 70%
30%

jednotliv ě jednotliv ě

ucelen ě ucelen ě

 
 
 
 
 
 

1

D
ů

le
ži

to
st

 k
rit

ér
ia

Spolehlivost
přepravy

Cena za p řepravu

Informovanost 
o přepravě

Zpracování
poptávky

Životní prostředí

Podstata projektu XRail
■ XRail usiluje o vytvo ření uceleného mezinárodního systému p řeprav jednotlivých 

zásilek mezi nejv ětšími hospodá řskými centry Evropy, mezi vle čkami a terminály
■ nabízí konkurenceschopný systém p řeprav jednotlivých zásilek v ůči silni ční

přepravě

Spolehlivost dodání zásilky > 90% dle plánu 

Odjezd, p říjezd, aktuální poloha, zpožd ění
Místenkování

Jakákoli cenová poptávka zpracována do 3 
dnů

Železniční doprava je nejpříznivější k životnímu 
prostředí

Není bezprostředně hlavním předmětem řešení
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1

Postup rozši řování XRail s výhledem

• Spojení 10 hlavních 
ekonomických center 
v rámci 6 zakládajících 
členských železnic

• Spojení nejmén ě 18 
ekonomických center 

• CD Cargo a CFL Cargo
vstoupí do projektu jako 
plní členové

• Maximální mezinárodní
pokrytí.

• Další železnice p ři 
spln ění kriterií kvality

2010-2011
???

2009

 
 
 
 
 
 

1

Uvažované sm ěry a zdroje p řeprav jednotlivých 
zásilek v XRail projektu u ČD Cargo

V prvnV prvníí ffáázi bilaterzi bilateráálnlníí spoje DEspoje DE--CZ, CZCZ, CZ--ATAT
V dalV dalšíší ffáázi tranzit DBzi tranzit DB--CZCZ--ATAT

Německo 
2010

Rakousko
2011
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11

Nymburk

Most

Primární sí ť seřazovacích stanic Xrail

Ostrava

Plzeň

Česká Třebová

Brno

České Bud ějovice

Praha Libe ň

 
 
 
 
 
 

1

Cokoliv Kamkoliv

Děkuji za pozornost !
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STRATEGIE PODPORY LOGISTIKY Z VE ŘEJNÝCH 

ZDROJŮ 

Ing. Vít Sedmidubský 

Ministerstvo dopravy 

nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 

 
 

Strategie podpory logistiky z ve řejných zdroj ů

Budoucnost české a evropské logistiky

Program nákladní dopravy EU: Zvýšení ú činnosti, integrace a 
udržitelnosti nákladní dopravy v Evrop ě

• Akční plán logistiky nákladní dopravy

• Sdělení o železni ční síti zam ěřené na nákladní dopravu

• Evropská p řístavní politika, námo řní prostor bez hranic,   námo řní
dálnice

 

Strategie podpory logistiky z ve řejných zdroj ů

Budoucnost české a evropské logistiky

Dopravní politika ČR pro léta 2005 – 2013

• hledat ú činná a udržitelná logistická řešení s cílem podpo řit 
multimodalitu p řeprav, optimalizovat kapacitu dopravní infrastruktur y a 
využití energií a rovn ěž zpřístupnit logistické služby malým a st ředním 
podnikatelským subjekt ům v sektoru pr ůmyslu a obchodu

Nové trendy ovliv ňující proces dopravní politiky: životní prost ředí, 
globalizace, stárnutí obyvatelstva, migrace, nedosta tek fosilních paliv, 
urbanizace

Na základ ě těchto trend ů se připravuje aktualizace české i evropské
dopravní politiky 

Na základ ě tohoto procesu je zpracován návrh Strategie podpory  logistiky 
z veřejných zdroj ů ČR
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Strategie podpory logistiky z ve řejných zdroj ů

Vliv politiky

Komodalita

Podmínky pro využívání více druh ů dopravy:

• Dopravní infrastruktura

• Harmonizace podmínek

• Moderní technologie, ITS

• Transformace železnic

• Multimodální VLC

• Funkce linek KD

• Technologie KD

 
 
 
 
 
 

Strategie podpory logistiky z ve řejných zdroj ů

Vliv politiky

Situace v ČR –

• Nedostate čný rozvoj vnitrokontinentálních linek KD

• Síť terminál ů KD s nedostate čnými parametry, mimo napojení na 
logistická centra

• Většina logistických sklad ů není napojena na železni ční dopravu a 
nejsou ve řejná
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Strategie podpory logistiky z ve řejných zdroj ů

 
 
 
 
 
 

Strategie podpory logistiky z ve řejných zdroj ů

Strategie podpory logistiky z ve řejných zdroj ů

Politický dokument – Analytický dokument

• Hlavním cílem Strategie je stanovení základních podmínek ve řejné
podpory projekt ů umožňující vybudování funk ční sítě multimodálních
veřejných logistických center a terminál ů kombinované dopravy, 
stanovení rámcového postupu jejich p řípravy, p ředpokládaných 
finan čních zdroj ů a náklad ů a identifikace návazných opat ření.
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Strategie podpory logistiky z ve řejných zdroj ů

Cíle Strategie

Oblasti podpory pomocí státních program ů:

• Dopravní stavby

• Vybavení a za řízení k zajišt ění multimodální dopravy

• Podpora linek kombinované a multimodální dopravy

Stanovení podmínek pro financování projekt ů prost řednictvím 
státních program ů

Stanovení dalších podmínek pro vznik logistické infra struktury

 
 
 
 
 
 

Strategie podpory logistiky z ve řejných zdroj ů
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Strategie podpory logistiky z ve řejných zdroj ů

Další opat ření Strategie

Analytická část Strategie rozpracovává cíle do v ětší podrobnosti

• Dopravní infrastruktura, zpoplatn ění infrastruktury, výstavba 
železni čních vle ček a terminál ů KD a problematika financování

• Spolupráce se sou časnými logistickými sklady, Citylogistika, 

• Modely fungování VLC, programy financování, uznateln é náklady

 
 
 
 
 
 

Strategie podpory logistiky z ve řejných zdroj ů

Česká dopravní politika a evropský logistický plán

Princip subsidiarity – evropská úrove ň

• ITS

• Úzká místa TEN-T

• Zelené koridory

• Minimální kvalifika ční požadavky

• Přenos pozitivních zkušeností

• Normy vozidel a p řepravních jednotek
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Strategie podpory logistiky z ve řejných zdroj ů

Česká dopravní politika a evropský logistický plán

Princip subsidiarity – národní a regionální úrove ň

• Rozvoj dopravní infrastruktury

• Propojovací body mezi sít ěmi

• Síť VLC

 
 
 
 
 
 

Děkuji za pozornost

LOGI 2009

Pardubice 19. listopadu 2009

Ing. Vít Sedmidubský
Ministerstvo dopravy

vit.sedmidubsky@mdcr.cz
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SOFTWAROVÁ PODPORA LOGISTICKÝCH PROCES Ů 

Ing. Radim Vala 

CID International a.s. 

Ing. Mgr. David Krásenský 

OLTIS Group a.s., krasensky@oltis.cz 

 
 

I N F O R M A Č N Í S Y S T É M Y   P R O   L O G I S T I K U

LOGI 2009

D
ám
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Zpět na CID

Softwarová podpora logistických proces ů

Příspěvek na konferenci LOGI 2009

Ing. Radim Vala, CID International a.s.
Ing. Mgr. David Krásenský, OLTIS Group a.s.
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Bez informací není velení
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Zpět na IS LOGI
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LORI: systém pro silniční dopravu
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Zpět na IS LOGI
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• JÁDRO SYSTÉMU , Avizační systém, Filtry, Tisky, Jazyk. mutace

• ČÍSELNÍKY , Pobočky, Firmy, Řidiči, Tahače, Návěsy, Plat. karty

• SPEDICE, Nabídky, Zakázky, Kamiony (přepravy)

• DOPRAVA , Dispečerský plachta, Průběh jízdy (STAS)

• SERVIS, Garážmistr, Plánování servisů, Sklad náhradních dílů, 
Evidence pneumatik

• EKONOMIKA , Pokladní deník, Výpočet diet, Výpočet mezd, 
Banka & kursovní lístky, Faktury vydané, Faktury došlé, 
Dobropisy vydané, Dobropisy došlé

• WWW PORTÁL , Objednávka, Track and Tracing, Přehledy

Zpět na IS LOGI
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COLLI: spedice a sběrná služba
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Zpět na IS LOGI
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COLLI: funkční moduly
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• JÁDRO SYSTÉMU , Filtry, Tisky, Jazykové mutace

• ČÍSELNÍKY , Pobočky, Firmy, Relace, Zóny

• SPEDICE, Zakázka, Mezinárodní doprava, Vnitrostátní doprava, 
Svoz / Rozvoz, Škodní zápisy, Sklad 

• SERVISY, Dobírky, Výměnné obaly, Oběh dokumentů

• OBCHOD, Sazebníky, Nabídky, Incoterms poplatky

• EKONOMIKA , Banka & kursovní lístky, Faktury vydané, Faktury 
došlé, Dobropisy vydané, Dobropisy došlé, Clearing

• WWW PORTÁL , WWW objednávka, Tracking and Tracing, Help 
desk

• ČTEČKY ČÁROVÝCH KÓDŮ Zpět na IS LOGI
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IS LOGI: struktura

D
ám

e 
va

ší
lo

gi
st

ic
e 

sy
st

ém

Z
Á

K
A

Z
N

ÍC
I

WEB

JINÝ IS

S
K

LA
D

SESTAVY

APLIKACE

REPORTING

ČTEČKY
INTERFACE

DATABÁZE
DAT

DATOVÝ
SKLAD

DATABÁZE

 



 

 274 

I N F O R M A Č N Í S Y S T É M Y   P R O   L O G I S T I K U

IS LOGI: Skladování
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Zpět na CID

A D M I N I S T R Á T O R

ČÍSELNÍKY

DOPRAVA

FAKTURACEREPORTY REKLAMACE

PŘÍJEM SKLAD VÝDEJ
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IS LOGI: Příjem
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Nákupní objednávka

Naskladn ění

Avizované množství

Příjem

Kontrola p říjmu

Rozdílový 
protokol

Škodní
protokol

Automat

EXPORT

IMPORT

POTVRZENÍ
O IMPORTU

WEB

Založeni

Příjem
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IMPORT

POTVRZENÍ
O IMPORTU

Spedice

Zásilka

Kamión

Prodejní objednávka

Objednávka

Výdejka

Vyskladn ění

Plánování
přeprav

CrossDock

Kontrola zboží

KompletaceDodací list

Nakládka

EXPORT

WEB

Založeni

Expedice
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IS LOGI: Příjem
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Zpět na sklad

• Založení avíza
• Příjem
• Kontrola na přijmu
• Naskladnění (hromadné)

• Manipulace a služby
• Škody a škodní zápisy
• Storno příjmu

• Typy přijmu: standardní, celní, vratky, manipulační, 
storno, interní, aj.
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IS LOGI: Výdej
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• Založení avíza
• Vyskladnění (hromadné)
• Pikování a kompletace
• Manipulace a služby
• Kontrola na výdeji
• Storno Výdejky

• Typy výdeje:
• standardní, celní, prodej, manipulační, storno, interní, aj.

• Systém vyskladnění: LIFO, FIFO, FEFO, ruční, speciální

Zpět na sklad
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IS LOGI: Skladové operace
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ém • Služby – polepování, etiketování, přebalování, 
přeskládávání, aj.

• Inventura – slepá inventura, plovoucí, …
• Přeskladn ění – (hromadné) přesuny palet a zboží
• Výroba – výroba balíčků: sety, akce
• Prodej zboží – změna vlastníka zboží
• Škodní zápisy – škody, škodní protokoly
• Změna stavu – změna 

Zpět na sklad
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� Optimalizace pohybu pro naskladnění a vyskladnění

� Naskladňovací strategie

� Vyskladňovací strategie 

� Automatické plánování přesunů palet do pikovacích pozic

� Automatické plánování přesunů ve skladě

� Optimalizace pohybu pro inventury
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IS LOGI: Čtečky
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ém PŘÍJEM – Kontrola na přijmu

– Naskladnění

PŘESKLADNĚNÍ – Přeskladnění zboží, palety

INFO – Informace o pozici a paletě

INVENTURA – Inventura zboží

VÝDEJ – Vyskladnění zboží

– Pikování, kontrola na výdeji

EXPEDICE – Nakládání na auto

Zpět na IS LOGI
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IS LOGI: Interface - edi komunikace
D

ám
e 

va
ší

lo
gi

st
ic

e 
sy

st
ém • Komunikace – automatická, ruční

• Importy – příjmy, objednávky, skladové karty, 
firmy, stavy skladů, …

• Exporty – pohyby, příjmy, výdeje, stavy 
skladů, potvrzovací zprávy o 
importech, …

• Reporty – půlnoční reporty, statistiky, stavy 
zboží, stavy vratných obalů, …

Zpět na IS LOGI
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IS LOGI: Tiskové výstupy
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ém Provozní – Doklady– Příjmový doklad, Naskladňovací list, Dodaci list, Vyskladňovací list

– Stavy – Stav skladu, Stav zboží, Stav palet, Obsazenost skladu, …

– Pohybové– Pohyby zboží, Historie zboží, Historie dokladů, …

Výkonové – Statisktiky – Na míru zákazníka

– Finanční – Na míru zákazníka

Zpět na IS LOGI
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IS LOGI: Webový portál
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Plnohodnotný webový portál
- Bezpečnost dat

- Administrace

EDITACE
Doklady - avíza naskladnění

- příkazy k vyskladnění

Číselníky - skladové karty
- firmy (místa doručení)

REPORTING
Pohyby – příjemky, výdejky

Stavy – stav skladů a obalů

Zpět na IS LOGI
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IS LOGI: Účetnictví
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Propojení na ekonomický systém

KARAT software, Vision, LCS International (Helios),  Orsoft, Byznys, aj.

Propojení na různých úrovních:

Export souboru (xml, txt, csv), Propojení databází (MS SQL, SYBASE), aj.

Zpět na dopravu
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IS LOGI: Přínosy
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� Čtečky

� snížení chybovosti a závleků zboží přímo ve skladě

� odstranění neproduktivní práce zákaznického servisu 

� jednoznačná identifikace a kontrola zboží na skladě

� Optimalizace

� zvýšení výkonu skladu 

� snížení neproduktivního času skladníků

� snížení počtu a délky pohybu po skladě

� snížení počtu technického vybavení skladu (čteček, terminálů, PC, vozíků)

� Řízení skladu

� zjednodušení sledování stavu zakázek 

� kontrola produktivity skladníků

� plánování a optimalizace skladovacích prostor

� Reporting

� informace o stavu objednávek

� informace o zásobě na skladě a o umístění zboží ve skladě

� informace o stavu zboží, o pohybech a o historii zboží
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Zpět na CID

Děkujeme za pozornost

Ing. Radim Vala, CID International a.s.
Ing. Mgr. David Krásenský, OLTIS Group a.s.
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TRH NÁKLADNÍ ŽELEZNI ČNÍ NÁKLADNÍ DOPRAVY 

Ing. Ondřej Jašek 

SCHENKER spol. s r.o. 

K Vypichu 1087, 252 19 Rudná u Prahy 

E-mail.: ondrej.jasek@schenker.cz 

 
 

DB SCHENKERrailog
DB SCHENKER Česká republika
Trh nTrh n áákladnkladn íí žželeznielezni ččnníí nnáákladnkladn íí dopravy  dopravy  

OOččekekáávváánníí, realita a výzvy, realita a výzvy

Praha, 19.11.2009

SCHENKER spol. s r. o.

Ondřej Jašek

PM Rail
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Současnost trhu nákladní železni ční –
problémové okruhy

�vyšší cena železničních přeprav oproti silnici (trvalý růst cen železnice)

�delší přepravní časy (především u přeprav jednotlivých vozů)

�omezená efektivita přepravy jednotlivých zásilek

�omezený počet zákazníků na kolejích (s vlastní vlečkou)

�vysoká cena první a poslední míle (absence potřebné infrastruktury)

�omezení spolehlivosti železničních přeprav (stavební práce/výluky)
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Současnost trhu nákladní železni ční –
trendy

�pokles objemů přepravy na evropském železničním trhu 25-40%                             
(DB -24%; PKP -36%; SNCF -31%; ČD Cargo -32%; 

�propad napříč všemi komoditními skupinami (vč. tradičně železničních: uhlí, 
ocel, železný šrot, stavební hmoty)

�I pře krizi růst cen (4-8%, v některých případech i 30%/Rumunsko/)

�Pozitivní dopad na chování dopravců – pružnější obchodní politika

�v ČR stále vysoký poplatek za použití železniční dopravní cesty (srovnání
Německo ČR – ca 20-30% vyšší poplatky)
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Železniční doprava –
nové výzvy železni čního trhu

Jak odpov ědět na sou časný vývoj trhu?

� Rozvoj sítě Railportů

� Produktové ucelené vlaky mezi významnými regiony 

� Partnerství logistických providerů/speditérů a železničních  
dopravců
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Railport:  multifunk ční místo 
s infrastrukturou pro p řekládku v železni ční logistice

Railport schematicky Požadavky

� kvalitní napojení na železnici
� kolej o délce soupravy ,   

kapacita pro odstavení vagón ů

� kryté skladové plochy
� volné plochy pro p řekládku                     

a skladování hromadného  
zboží vč. kontejner ů

� zpevněné plochy (vhodná
i pro kombinovanou dopravu)

� dostupnost vybavení pro 
překládku 

� možnost realizace speciálních 
požadavk ů zákazníků
(dle jednotlivých p řípadů)
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Systém Railport ů: spojuje výhody železnice 
a silnice s výhodami regionálních sklad ů

Výhody železnice Výhody region. a silni ční dopravy 

� Časové výhody: např. díky
- časově flexibilní nakládce a vykládce  
vagón ů

- neexistenci víkendových zákaz ů jízdy

� Prostorové výhody : nap ř.
- vyšší efektivita manipulace se zbožím 
díky vagón ům s vysokým vytížením            
(až 60 tun)

� Organiza ční výhody : nap ř.  
- šetrnost k životnímu prost ředí/základ              
pro ekoaudit

� Výhoda efektivity : nap ř.
- železni ční přeprava v moderních                         

4-osých vozech
- konsolidace a dekonsolidace zboží

� Časové výhody: např. díky
- JIT-, JIS-koncept ům
- 365-dnů/24-hodin-servis

� Prostorové výhody : nap ř.
- vypušt ění výrobních vyrovnávacích 
sklad ů

� Organiza ční výhody : nap ř.  
- sdružené p řistavení zboží od více  
zákazníků

- malé zásilky a krátké časy dodání
- logistické výkony, nap ř. dílčí kontroly   

kvality, inventarizace, apod. 

� Výhoda efektivity : nap ř.
- Optimalizace svoz ů a rozvoz ů
- Optimalizace celé logistického 
řetězce
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Koncept Railport:
přináší rozhodující posílení železnice oproti silnici

Efektivita Životní prost ředí / Udržitelnost

Růst Spolupráce

� optimální využití & šetrnost k  

dopravní cest ě (silnice a železnice)

� optimální využití zdroj ů (např. 

zkrácení vykládky a nakládky vagón ů) 

� posílení p řepravy jednotlivých  

železničních voz ů v Německu a v Evrop ě

a přesun zboží ze silnice na železnici

� sdružování a omezování velkoobjemové

silni ční přepravy ze silnice na železnici

� omezení emisí a redukce negativních  

externích efekt ů

� spole čný rozvoj míst se silnými       

regionálními partnery 

� cílená spolupráce v p řeshrani ční

přepravě jednotlivých voz ů

s partnerskými železnicemi a speditéry
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DB SCHENKER railports a logistická centra/železni ční terminály                
s kolejovým napojení mezi Severozápadní Evropou a Balk ánem

Stávající logistická centra / železniční terminály        
DB Schenker Logistics s kolejovým napojením

Stávající DB SCHENKERrailports

Sofia

Athen

Istanbul/Halkali

Cluj Napoca

Bukarest

Sopron

Oosterhout Venlo

Thessaloniki

Skopje

Belgrad Ruse

Zahony

Budapest

Halle (Saale)

Hamburg

Braunschweig

Hagen

Darmstadt

Kornwestheim

Berlin

Nürnberg

Regensburg

Schweinfurt

Constanta

Györ

RO

SI

HU
AT

SK
CZ

DE

CS

KR

GR

BG

TR

BA

AL

MK

NL

Oradea

SzajolSzekesfehervar
SzolnokKecskemet Debrecen

Szeged

Nový Ji čín
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Systém ucelených vlak ů na Balkán –
10 let spolupráce speditér ů

► Jednoduše
� systém ucelených vlak ů spojující Evropu s Balkánem 

► Jednoduše
� jeden partner pro realizaci celé p řepravy door-to-door

(železni ční i kombinované silnice-železnice-silnice) 
� zajišt ění silni čních svoz ů i rozvoz ů vč. skladování

► Přesnost
� pevné jízdní řády
� krátké transitní časy
� sledování polohy zásilky

► Výhody
� úspora náklad ů oproti silni ční přepravě až o 10-15%
� časová alternativa k silni ční doprav ě
� šetrnost k životnímu prost ředí

Překládka zboží
v Railport Sopron
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Systém ucelených vlak ů na Balkán –
místa řazení vlak ů/terminály/jízdní doby

► místa řazení vlak ů
� Štúrovo (SK)
� Sopron (HU)
� Villach (A)
� Ljubljana / Zalog (SLO)

► průměrný transit time ze Sopron ě do:
�Belgrade (SRB) 2 dny
�Skopje (MZ) 3 dny
�Thessaloniki (GR) 4 dny
�Athen (GR) 5 dnů
�Sofia (BG) 3 dny
�Bucharest (RO) 3 dny
� Istanbul (TR) 5 dny
�Tehran (IR) 18 dnů

PowerRailer 2007: 2.9 mil. t zboží p řepraveno v 4.120 vlacích
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Přepravní model s využitím ucelených vlak ů –
přeprava CZ – Greece (Athens)

čas 1 den 1 den 5 dnů 1 den t

max. p řepravní čas

Athens

1 den

Sopron

� transit time: ca 8-10 dn ů

� ekvivalent p řepravní jednotky: 1FTL = 1 vagón (2-osý) = 33 palet min. 15 t

� ideální pro paletizované i voln ě ložené zboží (nap ř. spot řební zboží, elektronika, apod.) 
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Železniční/kombinované p řepravy –
dopady na životní prost ředí

� celková délka p řepravy ca 1 750km 

� z toho železnice ca 1 500km

� objem p řepravy 24t (náv ěs 13,6m)

� sestaveno s použitím EcoTranIt

� redukce energie: až o 55%

� redukce skleník. plyn ů: až o 63% 

� EcoTransIT (The Eco logical Transport Information Tool; www.econtransit.org

� nástroj porovnání dopad ů jednotlivých druh ů dopravy na životní prost ředí
(spot řeba energie, emise skleníkových plyn ů)
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Témata diskuse

� Jaký lze očekávat vývoj trhu železniční přepravy v ČR/Evropě?

� Jak ovlivňuje konkurenceschopnost železnice první a poslední míle?

� Mýtné na železnici - cena za použití železniční dopravní cesty

� Spolehlivost a kvalita železniční dopravy

� Regulace dopravního trhu v době krize

� Co a jak může podpořit v logistice veřejný sektor?
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Děkuji Vám za pozornost

Ondřej Jašek
Product manager 

DB SCHENKER railog
Rail Logistics & Forwarding

SCHENKER spol. s r.o.
ondrej.jasek@schenker.cz

rail@schenker.cz
www.schenker.cz
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MODELOVÁNÍ LOGISTIKY ODPAD Ů V MĚSTSKÝCH 

AGLOMERACÍCH 

Ing. Petra Bártová 
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managementu, marketingu a logistiky 

Studentská 95, 532 10 Pardubice 

E-mail: petra.bartova@upce.cz 

 
 

Modelování logistiky odpadů v 
městských aglomeracích

Název projektu:

 

• Cíl projektu:
Konstrukci modelu optimalizace nákladů
spojených se svozem komunálního 
odpadu na bázi teorie grafů

• Doba řešení:
1.1.2009 – 31.12.2010

• Odpovědný řešitel:
Ing. Petra Bártová, Ph.D.
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Představení projektu
• Projekt se zabývá problematikou logistiky 

komunálních odpadů
• Řešitelský tým bude aplikovat skupinu 

metod teorie grafů
• Výstupem bude model aplikovatelný na 

libovolné město v ČR
• V rámci řešení se řešitelský tým zaměří na 

svoz odpadů, zohlední sezónní výkyvy a 
umožní změny zadávání vstupních 
podmínek v čase

 
 
 
 
 
 

Současný stav řešené problematiky

• V ČR je zkoumání logistiky komunálních 
odpadů zatím věnována malá pozornost

• Při optimalizaci nákladů na svoz 
komunálních odpadů je v současnosti 
používáno zejména empirických metod  
založených na zkušenostech

• Od těchto metod je nezbytné přejít ke 
kvantitativním matematicko-statistickým 
metodám a vycházet z nich
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• Praktické zkušenosti z českých a 
evropských měst, která při svozu 
komunálního odpadu začala uplatňovat 
kvantitativní metody,uvádějí úsporu v 
dopravních nákladech v rozsahu 5 až 20 %

 
 
 
 
 
 

• Dílčí cíle:
– SWOT analýza legislativy komunálních 

odpadů v ČR
– Analýza příčin způsobujících sezónní výkyvy 

v množství a složkách komunálních odpadů
– Návrh vhodných instrumentů na měření

periodických výkyvů a jejich predikce do 
budoucna
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– Návrh optimálních typů sběrných vozidel 
podle druhu komunálních odpadů

– Návrh optimálních algoritmů svozu 
jednotlivých typů odpadů

– Návrh vhodného softwarového produktu pro 
řešení optimalizačních úloh

 
 
 
 
 
 

Děkuji za pozornost!

 



 

 292 

LOGISTICKÉ CENTRUM BRÉMY 

prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D. 

Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, Katedra technologie a řízení 

dopravy 

Studentská 95, 532 10 Pardubice 

E-mail: vaclav.cempirek@upce.cz 

 
 

Poznámka: Tento příspěvek je publikován jako výstup z výzkumu CG 731-118-520 

„Prostorová lokalizace veřejných logistických center“. 
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Dipl.-Geogr. Thomas Gehrmann

OsnovaOsnova

1. Představení LC Brémy

2. Chronologický vývoj LC Brémy

3. Problémy, úkoly a motivace 
logistických podnikatelů

4. Problémy, úkoly a motivace 
Spolkové země Brémy

5. Současná situace (stav) LC Brémy

6. Terminal KP „Roland Umschlag“
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Dipl.-Geogr. Thomas Gehrmann

1. Představení LC Brémy
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Dipl.-Geogr. Thomas Gehrmann

Zeměpisná poloha Spolkové zem ě Brémy

Bremen
Nordsee Ostsee

Polen

Tschechien

Österreich
Schweiz

Frankreich

Niederlande

Belgien

Luxemburg
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Dipl.-Geogr. Thomas Gehrmann

Napojení na dopravní infrastrukturu LC Brémy

Bremerhaven

Hamburg

Hannover

B 75

B 212
GVZ

Osnabrück

Oldenburg

Technologie Park/
Universität

Haupt-
Bahnhof

Hafen
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Dipl.-Geogr. Thomas Gehrmann

2. Chronologický vývoj
LC Brémy

 



 

 295 

G
V

Z
 E

nt
w

ic
kl

un
gs

ge
se

lls
ch

af
t B

re
m

en

Dipl.-Geogr. Thomas Gehrmann

1960 • První myšlenka Obchodní
komory Brémy o z řízení
překládkového místa

1970 • Vybudování p řekládkového 
terminálu
“Roland“ ve Woltmershausen

• Projekt a studie na 
distribu ční centrum

1980 • Studie na areál LC

Dějiny LC Brémy (1)
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Dipl.-Geogr. Thomas Gehrmann

Dějiny LC Brémy (2)

1983 • Počátek des výkupu a prodeje pozemk ů

1984 • Omezení využívání na základ ě

požadavk ů různých ekologických skupin 

(���� ekologické vyrovnání pozemk ů)

1985 • Vstup prvních firem

1986 • Založení Spole čnosti GVZE z d ůvodu 

vstupu 6 firem do LC
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Dipl.-Geogr. Thomas Gehrmann

Dějiny LC Brémy (3)

1988 • 700 pracovník ů na ploše ca. 35 ha  

1989 • Otev ření Terminálu KP „Roland 
Umschlaggesellschaft mbH“; 
1000 pracovník ů na ca. 50 ha 

1990 • Rozšíření areálu LC na ca. 200 ha
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Dipl.-Geogr. Thomas Gehrmann

Dějiny LC Brémy (4)

1991 • „Brummi- Brause“; Po čátek projektu City-

Logistiky; Čestný člen v LC

zastřešující Evropské platformy; LC plní

funkci poradce pro p řepravy nebezpe čného 

zboží

1992 • 2000 pracovník ů, 40 firem na cca. 100 ha 

1993 • Iniciativa pro založení národního svazu 

sdružujícího LC v N ěmecku 
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Dipl.-Geogr. Thomas Gehrmann

Dějiny LC Brémy (5)

1994 • Poštovní LC der Deutschen Post AG v 
blízkosti LC
• 2.400 pracovník ů, 46 firem na ca. 130 ha 

1995 • Bahntrans GmbH otev řel Nákladové

centrum

1998 • Společnost GVZE spojuje poptávky po 

el. energii- a telekomunika čních výkonech 

do rámcových smluv
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Dipl.-Geogr. Thomas Gehrmann

Dějiny LC Brémy (6)

1999 • Změna ve využití územního plánu 

���� rozší ření podnikatelské oblasti o

Niedervieland

2001 • 115 firem zam ěstnávalo ca. 3.600 

zaměstnanc ů v LC 

2002 • Základní kámen pro napojení na A 281 

• Rozšíření LC do oblasti Niedervieland

2003 • Niedervieland zahrnuje celkovou plochu

360 ha

• ca. 4.800 zaměstnanc ů
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Dipl.-Geogr. Thomas Gehrmann

3. Problémy, úkoly a motivace 
logistických firem
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Dipl.-Geogr. Thomas Gehrmann

Počátky problém ů pro firmy (1)

Problematické dopravní napojení

Nedostatek místa, chyb ějící

možnosti pro rozší ření

Vysoké ceny nájemného

Kon čící smlouvy pronájmu pozemk ů

ProblProbl éémymy firem vfirem v ddřříívvěějjšíšíchch
mměěstských stských ččáástechstech ::
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Dipl.-Geogr. Thomas Gehrmann

Počátky problém ů pro firmy (2)

Rostoucí problémy s polohou 
uvnit ř měst a v blízkosti 
obytných zón

Špatné logistické procesy z 
důvodu nem ěnných stavebních 
struktur
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Dipl.-Geogr. Thomas Gehrmann

LC Brémy – výhody pro firmy (1)

Blízkost k jiným firmám (koopera ční
myšlenka) 

Blízkost r ůzných logistilogisti ckýchckých mmíístst
(např.: Neustädter Hafen, Terminal KP 
„Roland Umschlag“) 

Služba spole čnosti podpory ekonomiky, 
spole čnosti LC – vývoj a ve řejných 
institutcí,

akzeptovatelnost cen za pozemek
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Dipl.-Geogr. Thomas Gehrmann

LC Brémy – výhody pro firmy (2)

Nízké výdaje s ohledem na hlukové
emise a provoznprovozn íí dobu dobu 

MoMožžnosti reklamy vlastnnosti reklamy vlastn íí firmyfirmy

Opce na prostorové rozroz šíšířřeneníí (např. 
pro nové obchodní p řípady)
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Dipl.-Geogr. Thomas Gehrmann

4. Problémy, úkoly a motivace 
Spolkové zem ě Brémy
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Dipl.-Geogr. Thomas Gehrmann

Motivace a úkoly Brém (1)

Spolková zem Brémy m ěla následující
motivaci pro z řízení LC Brémy:

Zachování (stabilizace) firem v 
Brémách

Zajišt ění pracovních míst a 
výt ěžnosti daní
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Dipl.-Geogr. Thomas Gehrmann

Motivace a úkoly Brém (2 )

Posílení regionu a logistického místa 
Brémy

Vyhledání souvislých a vhodných ploch

Zajišt ění umíst ění Brém na síti KP 
Spolkové republiky N ěmecko

Bremerhaven

Hamburg

Hannover

B 75

B 212 FV

Osnabrück

Oldenburg
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Dipl.-Geogr. Thomas Gehrmann

5. Současná situace LC 
Brémy
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Dipl.-Geogr. Thomas Gehrmann

LC Brémy dnes (2008)

ÚÚspspěěššný projektný projekt

• 36262 ha celkovha celkov éé plochyplochy
(využití: 259 ha firmy, 41 ha dopravní sít ě a 17 ha 
Terminal; 46 ha okologické využití)

• 150 150 firem  firem  (mimo jiné ARAL, DB, Hellmann, Sanco) 

• 6.0006.000 pracovnpracovn íích mch m ííst / z toho st / z toho 200200 praktikantpraktikant ůů

• 500 500 mil. Euro mil. Euro investic investic 
( 40% z veřejných zdroj ů; 60% z privátních zdroj ů)

• 1:61:6 Analýza nAnalýza n ááklady klady -- uužžitekitek
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Dipl.-Geogr. Thomas Gehrmann

GVZ- vývojová spole čnost GVZE

Poradní sborGVZE

>_

Úlohy / Produkty ( interní und externí produkty LC (GVZ) )

GVZ- člen

Privátní
firmy

(např.: DB AG)

Město Brémy

nezávislí
experti

různé
privátní
firmy LC

Brémy
(  25%)
= ppp public

private
partnership

např.: Hlavní správa, sestavení logistických
produkt ů, LC (GVZ)- prezentace, PR
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Dipl.-Geogr. Thomas Gehrmann

Endogenní pole kooperace v LC

Diskusní funkce prost řednictvím neutrální
spole čnosti, nap ř. 

- pracovní rozhovory/ rozhovory

- okruhy mladých

„Pravidelná setkání“

„Nedostate čná funkce“ managementu 
spole čnosti v LC

úst řední kontaktní osoba

Interní produkty LC (GVZ) (1)
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Dipl.-Geogr. Thomas Gehrmann

Nákupní spole čenství (např. kancelá řský 
materiál, apod.)

Vzdělávání (celoživotní, apod.)

Interní produkty LC (GVZ) (2)
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Dipl.-Geogr. Thomas Gehrmann

Bezpečnostní poradce

Výměna kapacit a za řízení

Interní produkty LC (GVZ) (3)
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Dipl.-Geogr. Thomas Gehrmann

Exogenní pole kooperace LC

KP-Iniciativa , např. ve form ě tvorby

spojení ucelenými vlaky

sběrné vlaky

City Logistika

Externí produkty LC (GVZ) (1)
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Dipl.-Geogr. Thomas Gehrmann

GVZ-Vermarktung , z.B. durch

spole čné prezentace na veletrzích

PR - aktivity

GVZ-Telematická platforma

Externí produkty LC (GVZ) (2)
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Dipl.-Geogr. Thomas Gehrmann

6. Terminál KP „Roland Umschlag“
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Dipl.-Geogr. Thomas Gehrmann

Nasazení čelních stohova čů

Pilotní projekt – realizace 1972

Nejstarší privátní p řekladišt ě pro KP 
19 spole čností

1989 vstup do LC Brémy
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Dipl.-Geogr. Thomas Gehrmann

Terminal: 160.000 m 2

Depo kontejner ů: 60.000 m 2

Opční plocha:               40.000 m 2

Celková plocha:           60.000 m 2

Kapacita p řekládky: 240.000 TEU

Technická data
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Dipl.-Geogr. Thomas Gehrmann
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Thomas Gehrmann

Logistické centrum Brémy

Děkuji Vám za pozornost!
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TQM - holding s.r.o., T�šínská 1028/37, 746 01 Opava 
tel.: + 420 553 609 111, www.tqm.cz, e-mail: tqm@tqm.cz 

 
 

Váš partner pro dopravu, logistiku a opravárenství 
 

…on the move… 

NÁKLADNÍ DOPRAVA 

• Mezinárodní p�epravy v rámci EU a ostatních stát�  

• Vnitrostátní p�epravy; P�epravy do bývalých stát� SNS 

• Satelitní sledování vozidel; ADR; ATP; Velkokapacitní p�epravy 

• Mezinárodní a vnitrostátní spedice; Skládané zásilky 

LOGISTICKÉ SLUŽBY  

• Skladování na ploše 16 700 m²  

• Moderní manipula�ní technika a systémy; Regálové zaklada�e 

• Skladové plochy s �ízeným teplot. režimem; EPS; Sprinklery 

• Celn�-deklara�ní služby; Paletové hospodá�ství 

OSOBNÍ DOPRAVA  

• 40 autobusových linek, 800 spoj� 

• Vozový park: SOR, KAROSA 

• P�eprava jízdních kol; Bezbariérová doprava 

• P�íležitostná zájezdová doprava 

SERVISNÍ �INNOSTI  
• Autorizovaný servis IVECO, IRISBUS (KAROSA), SOR 
• Všeobec. servis; Servis olej�, mazání, provozních náplní a filtr� 
• Prodejní sklad náhradních díl�; Výdej AdBlue®  
• My�ka; Záme�nictví; BOSCH servis 
• Provád�ní STK, emisí; Servis digitálních tachograf� 


