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ÚVODNÍ SLOVO / FOREWORD 
 

Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzity Pardubice ve spolupráci s Institutem Jana 

Pernera, o.p.s. pořádala 6. listopadu 2014 pod záštitou děkana Dopravní fakulty Jana Pernera 

Doc. Ing. Ivo Drahotského, Ph.D., presidenta České logistické asociace Ing. Františka Kyncla, 

Ph.D. a předsedy představenstva Svazu spedice a logistiky České republiky Ing. Martina 

Drábka 15. ročník mezinárodní vědecké konference LOGI 2014 v prostorách Studentského 

klubu A Univerzity Pardubice. 

Na úvod bych chtěl zvlášť poděkovat sponzorům ČD, a.s., TQM – holding, s.r.o. 

Opava, ČSAD Hodonín, a.s. a KPM Consult, a.s. za finanční podporu, bez které by se 

konference nemohla konat. 

Na konferenci byly diskutovány otázky zaměřené na zřizování, výstavbu a provoz 

logistických center, na problematiku zavádění komodality v přepravních řetězcích, na 

podporu intermodální přepravy a na posílení postavení logistiky jako samostatného oboru 

v resortech vládní exekutivy.  

Tematické zaměření konference bylo s akcentem na problematiku nových trendů a 

očekávání v logistice, logistických činností a služeb a progresivní technologie používané 

v logistických procesech.  

Byly diskutovány otázky možnosti převedení silniční nákladní dopravy na železniční 

dopravu s využitím horizontální překládky jako alternativa k jednotlivým vozovým zásilkám 

a nový segment kombinované přepravy. Takové systémy lze provozovat i při změně rozchodů 

železničních tratí. 

Logistika a nákladní doprava byly konfrontovány s vizemi a cíli dopravní politiky EU a 

České republiky a s otázkami, jak tyto cíle naplnit resp. jich dosáhnout. Z kalkulačních vzorců 

ceny za nákladní přepravu je již na první pohled patrné, že železniční nákladní doprava není 

konkurenceschopná vůči silniční nákladní dopravě. Hledáme-li opatření v podobě regulačních 

nástrojů, kterými by se tento nepříznivý vývoj v mobilitě jednotlivých druhů dopravy dal 

zvrátit, narazíme na řadu právních překážek.  

V přednáškách a příspěvcích ve sborníku je kladen velký důraz na význam dopravní 

logistiky pro poskytování logistických činností. 

Dopravu a logistiku nelze síťově rozvíjet pouze z pohledu efektivních zásilek a 

prohlašovat, že doprava bude provozována pro zákazníky jako veřejná služba. Na základě 

správně nastavených technologických postupů a optimalizace procesů lze minimalizovat 

ztrátovost z provozování veřejné dopravy jako služby pro zákazníky. S takovými přístupy lze 

pak naplnit závěry a doporučení dopravní politiky EU, které povedou k udržitelné mobilitě. 

Pokud nebude  doprava a logistika síťově řízena, pak dopravní politika se stane nenaplněnými 

sny. 

prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D. 

odborný garant konference 
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EFFECTIVE MANAGEMENT OF INTERSECTIONS WITH 
LIGHT SIGNALING DEVICES 

 
Ladislav Bartuška, František Němec, Karel Zeman1 

 

 
 
ABSTRACT 

The article deals with the issue of road construction and transport engineering, specifically the 

light controlled intersections. Proper and efficient operation of the equipment of control of 

traffic flows at an intersection or signal light equipment (SFE), it is important for both 

economic and environmental aspects, in particular, for safety reasons, and traffic flow. The 

issue is the contribution given the intention of assessing the efficiency of light-controlled 

intersections on roads. 

 

KEYWORDS 

signal plan, TRL, public transport, road construction, controlled intersections, light signaling 

device. 

 

LANGUAGE OF THE PAPER 

Czech. 

  

                                                 
1 Ing. Ladislav Bartuška, Katedra dopravy a logistiky, VŠTE v Českých Budějovicích, Okružní 517/10, 370 01 
České Budějovice, e-mail: bartuska@mail.vstecb.cz  
prof. Ing. František Němec, PhD., Katedra dopravy a logistiky, VŠTE v Českých Budějovicích, Okružní 517/10, 
370 01 České Budějovice, e-mail: nemec@mail.vstecb.cz  
Ing. Karel Zeman, MBA, Univerzita Obrany, Fakulta vojenských technologií, Katedra komunikačních a 
informačních systémů, Kounicova 65, 662 10 Brno 
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EFEKTIVNÍ ŘÍZENÍ KŘIŽOVATEK SE SVĚTELNÝM 
SIGNÁLNÍM ZAŘÍZENÍM 

 
Abstrakt 
Článek se zaobírá problematikou dopravních staveb a dopravním inženýrstvím, konkrétně se 
jedná o světelně řízené křižovatky. Správné a efektivní fungování zařízení pro řízení 
dopravních proudů na křižovatce, neboli světelné signální zařízení (SZZ), je důležité jak 
z ekonomických a ekologických hledisek, tak zejména z bezpečnostních důvodů a z důvodů 
plynulosti dopravního provozu. V rámci této problematiky je v  příspěvku uveden i záměr 
posuzování efektivnosti světelně řízených křižovatek na pozemních komunikacích, kterým se 
chce autor do budoucna na pracovišti rovněž zabývat. 
 
Klíčová slova: Signální plán, dopravní laboratoř, veřejná doprava, dopravní stavby, řízené 
křižovatky, světelné signalizační zařízení 
 
 
Úvod 

Autor příspěvku působí na Katedře dopravy a logistiky na Vysoké škole technické a 
ekonomické v Českých Budějovicích jako externí doktorand při ČVUT v Praze, Fakultě 
dopravní. V rámci své disertační práce se zaměřuje na přestupní vazby ve veřejné hromadné 
dopravě v návaznosti na integraci jednotlivých dopravních systémů. Této problematice se 
autor věnuje rovněž na svém pracovišti, v současné době v rámci zpracovávání interního 
grantu školy s názvem „Řešení přestupních bodů v MHD v Českých Budějovicích – pro 
zkvalitnění přestupu pro cestující a získání podkladů pro řešení uceleného integrovaného 
dopravního systému“. V rámci tohoto projektu se jedná o zjištění přestupních vazeb mezi 
jednotlivými druhy veřejné dopravy ve městě a následnou optimalizaci, tím je míněna 
korekce jízdních řádů tak, aby na sebe jednotlivé spoje navazovaly. Jedná se tedy o časovou 
koordinaci spojů v jednotlivých přestupních bodech s důrazem na začlenění dosud 
opomíjených druhů dopravy, např. regionální autobusové linky, které doposud nejsou 
s jízdními řády MHD a regionálními železničními spoji žádným způsobem koordinovány. 
Z druhého pohledu se bude rovněž jednat i o stavebně-technickou optimalizaci, tzn. aby 
přestup cestujících mezi jednotlivými druhy dopravy nebyl zatěžující z hlediska časové 
náročnosti. V rámci řešení interního grantu jsou do projektu zapojeni studenti, kteří 
napomáhají k získání podkladů ve formě dat ze směrových průzkumů na linkách městské 
hromadné dopravy ve městě. 

Autor příspěvku zabezpečuje na VŠTE v Českých Budějovicích výuku dopravních 
předmětů zaměřených na dopravní systémy a dopravní stavby. V této souvislosti se autor 
zaměřuje i na projektování pozemních komunikací a řízení dopravních procesů. V rámci této 
oblasti se chce autor věnovat podrobněji problematice řízení křižovatek se světelným 
signalizačním zařízením. Teoretická rovina řízení křižovatek se SSZ je podrobněji rozepsána 
v následující kapitole zabývající se materiály a metodikou výzkumu. VŠTE v Českých 
Budějovicích hodlá v dohledné době vybudovat dopravní laboratoře, které budou nezbytným 
krokem k zahájení širší výzkumné a vědecké činnosti v souvislosti s hodnocením efektivního 
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nastavení jednotlivých fází u světelného signálního zařízení („semafor“) u jednotlivých 
řízených křižovatek. Dopravní laboratoř by v tomto smyslu měla být zázemím pro 
hardwarové a softwarové zařízení ke zmíněné oblasti výzkumu. 

Z uvedeného vyplývají tři oblasti, kterými se chce autor do budoucna na pracovišti 
zabývat: 

• Projektování pozemních komunikací 

• Výzkum v oblasti křižovatek na pozemních komunikacích řízených SSZ 

• Výzkum v oblasti integrovaného dopravního systému Jihočeského kraje 
 
 
Metodika návrhu křižovatek se světelným signálním zařízením 

Řízení křižovatek je poměrně složitý proces, kde by na počátku mělo být zjištění 
intenzit dopravních proudů v jednotlivých směrech křižovatky (vesměs se vychází 
z modelování dopravy a statistických dat) a na samotném konci procesu by mělo být sestavení 
signálních plánů světelného zařízení a jeho následná implementace do praxe. Asi hlavním 
cílem všech metod řízení je, aby křižovatkou prošlo co nejvíce aut za určitý čas. Návrh se 
provádí na základě různých parametrů. Autor uvádí dva pohledy na řízení: 
a) První pohled na řízení je v České republice nejpoužívanější. Křižovatka se řídí takříkajíc 

staticky. Každá kombinace směrů má určené časy (fáze) jednotlivých signálů v 
semaforech. Ty byly určeny na základě statistických vyhodnocení. Kombinace se cyklicky 
opakují. Výhodou takového řízení je hlavně nepotřebnost měřících zařízení a 
jednoduchost řešení. Mezi nevýhody patří hlavně fakt, že řidiči s automobily musejí 
zbytečně čekat, i když v dalším směru nestojí žádné auto. Tento fakt měl nejednou za 
důsledek, že se v některých směrech tvoří kolony vozidel a v jiných je takříkajíc prázdno, 
díky nevhodně nastavené fázi (signálu) „Volno“. 

b) Modernější pohled na řízení je běžný hlavně v zahraničí, ale začíná se objevovat i na 
našich pozemních komunikacích. Jde o dynamické řízení křižovatky. Jednotlivé 
kombinace se určují na základě aktuálního počtu vozidel v křižovatce. Jak je možné 
absolutní měření počtu vozidel? Přímo v pozemních komunikacích u křižovatek jsou 
zabudovány snímače, které signalizují příjezd vozidla. Takto se dá přibližně změřit počet 
vozidel do určité vzdálenosti od hranice křižovatky. Podle počtu se pak vyhodnocuje 
nejlepší kombinace, která pustí nejvytíženější směr. Výhodou tohoto řešení je větší 
propustnost, jelikož automobily nečekají zbytečně na „prázdné“ směry a také větší 
objektivita. Mezi nevýhody lze počítat vysoké náklady na snímací zařízení a složitost 
algoritmů. 

 
Kromě těchto dvou přístupů se v zahraničí uplatňují i jiné metody řízení využívající 

hlavně fuzzy logiky. Oba pohledy mají své výhody, ale i nevýhody. Ve většině případů se 
stále používá první přístup, pomalu se uplatňuje i ten druhý. I když jsou náklady u 
dynamického řízení větší, jde vesměs o účelnou investici. Předmětem výzkumné činnosti 
kromě jiného bude zejména i zjištění vhodnosti jednotlivých metod řízení konkrétních 
křižovatek. 
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Navrhování křižovatek 
Podstatou návrhu světelně řízené křižovatky je v první fázi zjistit nebo zohlednit 

několik zásadních kritérií, jako např. zohlednění bezpečnosti chodců a cyklistů, řízení 
provozu na okolní komunikační síti, ochrana křižovatky před přetížením, zohlednění dopadu 
na životní prostředí či podmínky pro plynulý průjezd složek záchranného systému. 
Nejdůležitější však je pro výpočet dob jednotlivých fází zjištění intenzit provozu v hlavním a 
vedlejším směru křižovatky. Fází je v této oblasti míněn časový interval, ve kterém mají 
současně volno určité, zpravidla nekolizní dopravní pohyby na křižovatce. Díky tomuto 
určení se sestavuje tzv. fázové schéma, které přiřazuje dopravní proudy jednotlivým fázím a 
nejvýhodnějšímu pořadí fází. Jedná se o jednoduché grafické vyznačení směrů dopravního 
proudu při jednotlivě spuštěných fází. 

Pevný signální program slouží již přímo k řízení SSZ, určuje pořadí a délku signálních 
dob jednotlivých světelných signálů. Problematika návrhu a řízení světelných křižovatek je 
obsáhlá, autor zde uvádí pouze základní teoretické pojmy. Návrh světelných signálů sestává: 

• Sestavení fázového schématu 

• Výpočet mezičasů 

• Výpočet délky cyklu 

• Výpočet dob jednotlivých fází 
 
Signální plán SSZ 

Nejběžnější metodou výpočtů jednotlivých fází signálního plánu je metoda F. V. 
Webstera nazývaná „metoda saturovaného toku“. Saturovaný tok je takové množství vozidel, 
které mohou projít pomyslným řezem jízdního pruhu za „zelenou hodinu“, tj. 3600 sekund 
zeleného signálu pro jeden směr. Hodnoty nasyceného toku se zjišťují obtížně, proto jsou 
stanoveny na základě šířky jízdního pruhu. Např. pro šířku 3,50 – 4,00 m je to 1 800 
jednotkových vozidel za každou hodinu.  
 
Mezičas 
Mezičas je časový úsek mezi koncem zeleného signálu v jedné fázi a začátkem zeleného 
signálu následující fáze. Tím je zajištěno, aby nemohlo dojít ke střetu vyklizujících vozidel a 
najíždějících vozidel následných fází. Mezičas pak vypočítáme takto (Křivda a kol. 2007): 

 
tm=tv-tn+tb, 

kde: 

vyklizovací doba t
v 

[s] – doba, kterou potřebuje vozidlo na projetí od stopčáry ke konci 

kolizní plochy (bodu), resp. kterou potřebuje chodec k chůzi od vstupu do vozovky za 
návěstidlem na konec kolizní plochy  

najížděcí doba t
n 

[s] – doba, kterou potřebuje první vozidlo následující fáze zelené k projetí 

vzdálenosti od stopčáry ke koliznímu bodu  

bezpečnostní doba t
b 

[s] – doba, v průběhu které mohou vjet do křižovatky vozidla, která 

nemohou již bezpečně zastavit v době žluté před křižovatkou. 
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Výpočet délky řídícího cyklu 
Řídící cyklus C [s] je čas během, kterého proběhne na jednom návěstidle celá sestava 

signálních obrazů (červená, červenožlutá, zelená, žlutá, červená). Délka cyklu je dána 
neměnnými mezičasy, dopravním zatížením, počtem fází a dispozicí křižovatky. Při volbě 
délky cyklu je nutné si uvědomit, že příliš krátký cyklus snižuje kapacitu křižovatky a opačně, 
příliš dlouhý cyklus může zase vést k nevyužití zelených fází, během nichž neprochází 
křižovatkou žádné vozidlo. Dlouhé cykly také zvyšují časové ztráty a vedou k poklesu 
efektivního řízení křižovatek SSZ. Délka cyklu se pohybuje od 40 sekund do 120 sekund. 
Optimální je nejkratší možná délka cyklu, která ještě zaručí praktickou výkonnost křižovatky. 
Nejběžnější délka cyklu je pro špičkové programy 80 sekund a pro sedlové 60 sekund. 
Výpočet délky řídícího cyklu se stanovuje ve dvou krocích, nejprve se dle příslušných vzorců 
a údajů vypočte stupeň saturace Y (poměr intenzit a saturovaného toku), poté se obdobným 
způsobem vypočte ztrátový čas L a získanými hodnotami se dle příslušného vzorce vypočte 
optimální a navrhovaný řídící cyklus. 
 
Výpočet zelených signálů 

Délky zelených signálů pro jednotlivé signální skupiny se počítají z navrženého řídícího 
cyklu Cn následovně: 

, 
kde: 

zi je délka zeleného signálu [s], 
yi je stupeň saturace příslušného taktu [-], 
Cn je navrhovaný řídící cyklus [s], 
L je celkový ztrátový čas [s], 
Y je celkový stupeň saturace [-]. 

 
Při výpočtu a následném sestavení signálního plánu přitom musejí být dodrženy některé 

podmínky, např. že pro vozidla je minimální délka zelené 8 sekund, u chodců je to 5 sekund 
apod. 
 

 
Výsledky a diskuze 

Navrhování, optimalizace a vytváření signálních plánů řízených křižovatek je oblastí, 
kterou se zabývá přímo dopravní inženýrství a většinou jsou řízené křižovatky v obcích a 
městech obsluhovány (řízeny) externími dopravně-inženýrskými firmami nebo kancelářemi, 
které si najímá vlastník pozemní komunikace (v případě místních komunikací ve městě je to 
právě město či obec). V tomto směru je příhodná spolupráce s dopravními odbory měst či 
dopravními firmami, které udržují a starají se o bezproblémový chod světelného signálního 
zařízení na křižovatkách. Autor v tomto ohledu vidí jako reálnou možnost spolupráce ve 
formě vytváření posudků efektivity řízených křižovatek. 

Autor v tomto směru navázal kontakty s dopravně-inženýrskými firmami, dopravními 
kancelářemi a výrobními podniky, které se zabývají telematikou a organizací dopravy ve 
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městech, stejně tak výrobou světelných signalizačních zařízení. Zejména se jedná v současné 
době o možnost vybavení plánované dopravní laboratoře. V souvislosti s problematikou a 
výzkumem v oblasti řízených křižovatek autor navrhuje možné vybavení dopravní laboratoře, 
skládající se převážně z: 

• Počítačů, jakožto medium pro software nezbytný pro práci v jednotlivých programech 

• Software v podobě programů přímo na navrhování a řízení světelných křižovatek 

• Technického vybavení jako podpůrné prostředky výzkumu (Fyzický model křižovatky 
v měřítku, řadič pro nastavení fází a algoritmů apod.) 

 
Software pro řízení křižovatek 

Programů na řízení křižovatek je velké množství, lze vytvářet algoritmy a modely i 
v matematických programech typu MATLAB apod. V zásadě bychom však měly rozlišovat 
software určený přímo pro vytváření a navrhování signálních plánů a simulační programy, 
které nám pouze po zadání proměnných a jednotlivých parametrů nasimulují naprogramovaný 
chod křižovatky ve skutečnosti. Většina programů však integruje obě skutečnosti i s jinými 
funkcemi. Zde jsou uvedeny některé takovéto multifunkční programy: 

• PTV VISSIM, 

• LISA+, 

• CROSS PTC, 

• CROSS-ING, 

• eDaptiva aj. 
 

 
Zdroj: Vladislav Křivda, Návrh organizace a řízení provozu na křižovatce s využitím simulace 

Obr. 1 - Simulace navrženého signálního plánu v programu PTV VISSIM 
 

Většina těchto programů umožňuje i multikriteriální hodnocení křižovatek, tedy zda je 
pro danou oblast křížení pozemních komunikací vhodné vůbec budovat světelné signalizační 
zařízení či by bylo vhodnější z hlediska plynulosti a bezpečnosti provozu vybudovat spíše 
křižovatku okružní. 
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Technické vybavení  
V tomto smyslu je míněn jak hardware, tedy počítače pro výše zmíněný software, tak 

technické zařízení pro výzkum a edukaci studentů v oblasti vytváření algoritmů a signálních 
plánů na existujícím modelu světelně řízené křižovatky a příslušném řadiči se semafory, na 
kterém se studenti prakticky naučí jeho obsluhování a ovládání (sekundárně, jak již bylo 
uvedeno, by měl sloužit k případnému výzkumu v oblasti optimalizace či vylepšení 
takovýchto řadičů z hlediska efektivního řízení křižovatek). Ekonomicky a systémově vzato, 
k práci při navrhování signálních plánů a simulaci navržených křižovatek nám postačuje 
pouze počítačové vybavení s příslušným softwarem. Autor příspěvku je však toho názoru, že 
technické vybavení tohoto typu je pro případný výzkum nezbytný. Podobné vybavení lze 
nalézt např. v dopravní laboratoři na Fakultě dopravní při ČVUT v Praze. 
 

 
Zdroj: Ústav řídící techniky a telematiky (2009) 

Obr. 2 - Dopravní laboratoř FD při ČVUT v Praze vybavená všemi uvedenými zařízeními 
 
Řadiče SSZ 

Řadičem SSZ se označuje zařízení pro řízení světelného signalizačního zařízení, tedy 
v jakém sledu se mají spouštět příslušné fáze. Většinou se jedná o mikroprocesorovou 
technologii, od jednoduchých řadičů umožňující spouštění malého počtu fází po složitější. 
Nové řadiče se dnes vyrábějí s ovládáním na dálku prostřednictvím GSM nebo pomocí 
standardizovaného protokolu OCIT (Open Communication Interface for Road Traffic Control 
Systems) s nadřazenou dopravní řídící ústřednou. Složitější řadiče na důležitých křižovatkách 
o silných dopravních proudech umožňují více funkcí, jako např.: 

• pevné časové cykly nebo dynamické programy, 

• fázové řízení nebo volnou tvorbu signálního plánu, 

• libovolně programovatelnou blikavou žlutou, 

• preferenci vozidel MHD, 



15 th International Scientific Conference 
LOGI 2014 
 

16 

• ruční řízení a řízení na dálku 

• noční „celočervenou“ nebo „zelené vlny“ 

• spolupráci s integrovaným záchranným systémem 

• dynamickou koordinaci  
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BUSINESS KOMUNIKACE V LOGISTICKÝCH FIRMÁCH 

Abstrakt 
Příspěvek se zabývá business komunikací se zaměřením na logistické firmy. Charakterizuje 
formy business komunikace, jak klasické, tak moderní, a vysvětluje pojem EDI komunikace. 
Poukazuje zároveň na význam EDI pro business komunikaci logistických firem. 
 
Klíčová slova 
logistika, business komunikace, EDI 

 

Úvod 
Slovníky cizích slov obvykle uvádějí, že komunikace je přenos, sdělování, výměna 

informací. Lidé spolu potřebují komunikovat, ať už v soukromém životě, či v tom profesním. 
Správná komunikace bývá v obou případech často klíčem k úspěchu. 

Business komunikace či obchodní komunikace je specifickou součástí komunikace, 
vychází z jejích obecných principů. I zde jde samozřejmě o výměnu informací, jedná se ale 
o firemní, obchodní rovinu. Firmy potřebují komunikovat se svými dodavateli, zákazníky, 
důležitá je i komunikace uvnitř firmy. Na správné komunikaci do velké míry závisí úspěšnost 
firmy a jejích podnikatelských aktivit. 

Komunikace může být verbální, ale i neverbální, další formou výměny informací je 
komunikace písemná. Ta může mít podobu klasické obchodní korespondence, ale i moderních 
komunikačních prostředků, jako jsou e-maily či krátké textové zprávy, které je možné odesílat 
z mobilních telefonů. Každý způsob komunikace má své výhody a nevýhody, kterou možnost 
firma využije, záleží na okolnostech a na důležitosti sdělované informace. 

V poslední době stále více nabývají na významu právě moderní formy komunikace, 
které se v obchodní rovině dostávají až na úroveň elektronické výměny dat, což je velice 
důležité pro firmy zabývající se logistikou. 

 
1. Formy business komunikace 

Business komunikace úzce souvisí s firemní kulturou a firemní image. Podle Špačka 
vychází firemní kultura z charakteru a zaměření firmy a navenek se projevuje firemní image 
[1, s. 171]. 

Špaček dále upozorňuje, že firemní kultura by bez ohledu na odlišnosti vyplývající ze 
zaměření firem měla mít určité společné rysy: 

• "prostupná vertikální komunikace (vyšší patra managementu mají kontakt s nižšími, nižší 

patra se kdykoli mohou obrátit k vyššímu managementu), 

• vnitřní pravidla pro organizaci života firmy (způsoby vedení porad, dodržování termínů, 

informovanost o životě firmy, dress code), 

• zásady pro jednání s klienty a obchodními partnery (stanovení úrovně kompetencí, 

dodržování termínů a lhůt, e-mailová komunikace)" [1, s. 171]. 
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Pokud jde o komunikaci samotnou, Plamínek uvádí, že "původní význam slova 
komunikace ... není nějaký tok informací (jak je to dnes zpravidla chápáno), ale společné 
sdílení [2, s. 10]. Tento úhel pohledu může být užitečný i v business komunikaci. 

Podle Pernal se v dorozumívání s jinými lidmi objevují tři druhy signálů, a to vizuální, 
hlasové a verbální [3, s. 37]. Kromě verbální komunikace je velmi důležitá i komunikace 
neverbální, která může často prozradit víc než slova. 

Špaček rozlišuje několik podob verbální business komunikace, mezi které patří osobní 
rozhovor, formální rozhovor - přijetí, formální rozhovor na neutrální půdě, neformální 
rozhovor při společenské příležitosti. Písemné formy úředního styku pak rozděluje na 
komunikaci prostřednictvím sms, e-mailovou komunikaci a obchodní korespondenci firmy 
[1, s. 177-181]. 

Obchodní korespondence zahrnuje samozřejmě různé druhy dopisů, ale v širším slova 
smyslu je možné sem zařadit i další firemní dokumenty, jako jsou např. objednávky, faktury 
atd., prostřednictvím kterých firma komunikuje se svými obchodními partnery. Všechny tyto 
písemnosti firmu reprezentují, což vyžaduje, aby byly v pořádku po stránce obsahové, ale 
i formální. Zásadním požadavkem je, aby písemnosti obsahovaly správné údaje, byly 
srozumitelné, sdělení bylo stručně a výstižně formulované a aby byla patřičná pozornost 
věnována i jazykové stránce. Pro úpravu písemností existuje norma, je tedy třeba dodržovat 
předepsané formální náležitosti, ale jde i o grafickou podobu písemností, která se podílí na 
vytváření image firmy. 

 
2. EDI komunikace 

„EDI – tedy elektronická výměna dat (z anglického Electronic Data Interchange) – je 

moderní způsob komunikace mezi dvěma nezávislými subjekty, při které dochází k výměně 

standardních strukturovaných obchodních a jiných dokumentů elektronickou formou.“ [4] 
Z výše uvedeného vyplývá, že EDI je založena na elektronické výměně dat. Jde o efektivní 
a rychlý přenos informací, který může nahradit obvyklé formy obchodní komunikace. Firemní 
dokumenty, jako jsou faktury, objednávky, dodací listy apod., mají standardizovaný 
elektronický formát a mezi obchodními partnery jsou přenášeny prostřednictvím počítačů. 
Proces se značně urychluje, snižuje se množství chyb a samozřejmě dochází i ke snižování 
nákladů. 

EDI komunikace je dnes již rozšířena po celém světě a ve velké míře se využívá i v celé 
řadě oborů v České republice, zejména těch, kde hraje důležitou roli rychlost a přesnost 
obchodní komunikace. Jde především o maloobchod, ale i automobilový průmysl či 
bankovnictví. S tím souvisí i využití EDI v logistice. 

 
3. Využití EDI v business komunikaci logistické firmy 

Logistika je oborem, kde je fungující business komunikace důležitým faktorem 

úspěšnosti podnikání. Podle Lamače existuje celá řada důvodů, proč v logistice zavádět EDI: 

• k výměně dokumentů dochází přímo mezi podnikovými systémy, čímž je komunikace 

efektivnější, 
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• zákazník má dokonalý přehled o svém zboží, jelikož jsou logistické procesy řešeny 

komplexně a každá logistická operace je zaznamenávána spolu s detailními informacemi, 

• dochází k významné úspoře času, protože se snižují prodlevy v předávání dokumentů, 

zprávy do systému nemusejí být přepisovány, 

• zvyšuje se přesnost a spolehlivost, protože odpadají chyby při přepisování informací a 

zároveň existují mechanismy kontroly přijetí informací, 

• dochází také k úspoře nákladů, které jsou spojené nejen s pracovními silami, ale i různými 

poplatky za telefon, poštovné, významně se snižují náklady na papír nebo také náklady 

související s reklamacemi, 

• technologie je prověřená, využívá se již několik desítek let po celém světě a v řadě oborů, 

• EDI komunikace je standardizovaná, formáty a specifikace komunikace i komunikačních 

kanálů jsou upřesňovány a definovány národními standardy, 

• EDI je snadno dostupná díky internetu a moderním technologiím [5]. 

EDI představuje komplexní řešení pro logistické procesy. Nezabývá se pouze 
jednotlivými prvky činnosti logistické firmy, ale komunikaci mezi firmami dokáže pokrýt 
celkově. 

Díky EDI mají firmy podrobné informace o skladovaném zboží, nejen o jeho struktuře a 
množství, ale např. i o době použitelnosti, o tom, jak se jednotlivé druhy zboží prodávají. EDI 
usnadňuje a zároveň urychluje proces přijímání zboží do skladu, řešení objednávek zákazníků 
i vracení nevhodného zboží. Užitečnost EDI se projevuje také při poskytování takových 
služeb, jako je balení či úprava zboží, včetně přípravy hromadných balení. V neposlední řadě 
umožňuje EDI podrobně sledovat pohyby zboží ve skladu a lépe tak reagovat na požadavky 
zákazníků. 

Možnosti širokého využití EDI potvrzuje i Cihlářová, která uvádí, že "EDI komunikace 

může podporovat značnou část externí komunikace mezi dodavatelem a odběratelem. 

Primárně je pokryto objednávání zboží, komunikace informací k jeho dodávce, příjmu a 

platbě. Tato základní úroveň může být doplněna o komunikaci kmenových dat, ceníkových 

informací, stavu zásob, instrukcí k manipulaci či přepravě, atd. EDI komunikace může 

samozřejmě podporovat i tzv. up-stream komunikaci, tj. tok obchodních zpráv mezi 

dodavatelem a jeho subdodavateli" [6]. 
Ve využití EDI komunikace jsou však ještě určité rezervy či omezení. Jednak se EDI 

podle Cihlářové vyplatí až při větším množství komunikovaných zpráv či v případě, že 
podporuje významnou část obchodních aktivit. K určitým problémům dochází i při 
přeshraniční komunikaci, vzhledem k tomu, že v jednotlivých zemích existují drobné rozdíly 
ve výkladu globálního standardu. Je také třeba věnovat patřičnou pozornost kvalitě dat. [6] 

V každém případě lze obecně říci, že EDI napomáhá vylepšovat nejen obchodní 
komunikaci, ale i vztahy mezi obchodními partnery a zkvalitňovat služby, které firmy 
poskytují svým zákazníkům. EDI komunikaci lze zároveň označit za užitečný nástroj ke 
zvyšování kvality logistických služeb. 
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Závěr 
Vysoce konkurenční prostředí na současných trzích, stále se zvyšující míra globalizace i 

zrychlování přepravy nutí firmy, aby se zabývaly novými komunikačními trendy, snažily se 
zrychlit přenos informací a zlepšit jejich kvalitu. Tradiční formy business komunikace jsou 
sice stále důležitým faktorem vytváření image firmy, ale k úspěchu na trhu je třeba sledovat 
i nejmodernější způsoby komunikace, které firmě umožní udržet krok s konkurencí a stále 
zlepšovat služby. V případě logistických firem, jejichž činnost je na kvalitní komunikaci 
značně závislá, je schopnost přizpůsobit se novým komunikačním trendům klíčová. 
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ABSTRACT 

The article is focused on the design of a new public service technology intermodal transport 

terminal Žilina-Teplice. It contains three variants of operator new intermodal transport 

terminal Žilina-Teplice. The aim of the article is to compare the advantages and disadvantages 

of the three variants of the operator, the evaluation of the proposed alternatives and the 

selection of the optimal solution.. 
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NÁVRH TECHNOLÓGIE OBSLUHY VEREJNÉHO TERMINÁLU 
INTERMODÁLNEJ PREPRAVY  ŽILINA-TEPLIČKA  

 

Úvod 

V súčasnej dobe doprava  naberá globálny charakter, preto je nevyhnutné budovať 
železničnú infraštruktúru s cieľom zaradiť sa do medzinárodných  prepravných reťazcov. 
Tento nový vývoj dopravy si žiada také zmeny štruktúry, ktoré by umožnili železniciam 
účinné konkurovať ostatným druhom dopravy. Železnica by po týchto zmenách  mala  prebrať 
omnoho vyšší podiel nákladnej dopravy  na stredné a dlhé prepravné vzdialenosti.  Slovensko 
je malá krajina, ktorá je v strede Európy. Prechádzajú ňou tri základné dopravné koridory 
paneurópskej dopravnej siete.  Situovanie štátu vytvára možnosť vytvárania tovarových 
prúdov vo významných križovatkových lokalitách ktoré sú: Bratislava, Žilina, Košice, Čierna 
nad Tisou. Túto významnú geografickú polohu Slovenskej Republiky (SR)  je možné využiť 
na výstavbu nových terminálov intermodálnej prepravy (TIP), ktoré vyhovujú svojimi 
parametrami Európskej dohode o medzinárodných železničných magistrálach. Nové terminály 
umožnia významným svetovým výrobcom tovarov  využívať logistické služby na území SR. 
Prvý TIP na území SR, ktorý bude vyhovovať všetkým parametrom dohody AGTC bude 
postavený v Žiline-Tepličke. Bude slúžiť ako prekládkové miesto medzi železničnou a 
cestnou dopravou. TIP je umiestnený na križovatke tratí AGTC CE 40 a CE 63. Jeho atrakčný 
obvod bude 80 km, čo umožní obslúžiť celý Žilinský kraj, časť Trenčianskeho kraja, 
severozápadnú časť Česka a časť Katovického vojvodstva. Je veľmi dôležité vybudovať viac 
takýchto TIP na území SR, využiť finančné prostriedky z Európskych fondov a  Kohéznych 
fondov. 

Výskumný  ústav  dopravný   v  Žiline,  ktorý  spracoval  podklady  k  projektu   VTIP 
predpokladá, že  v čase  spustenia  terminálu do prevádzky  bude  v prvom  roku prevádzky 
prepravný prúd smerujúci do atrakčného obvodu VTIP Žilina - Teplička dosahovať cca 200 
000 ton tovaru vhodného pre intermodálnu prepravu. Prúd vstupujúci z atrakčného obvodu 
bude cca 300 000 ton bez započítania objemov od podniku  KIA Motors. V budúcnosti  je 
možné očakávať postupne narastanie množstva prepravovaného tovaru. Z uvedeného vyplýva 
potreba regiónu prepraviť intermodálnou  prepravou cca 500 000 ton za rok. 

1. Alokácia terminálu kombinovanej dopravy 

Navrhovaná stavba VTIP sa podľa územnosprávneho členenia SR nachádza v 
Žilinskom kraji v katastrálnom území obce Teplička nad Váhom. Terminál  je situovaný 
medzi železničnou traťou Žilina – Vrútky. Z jednej strany ohraničenej odchodovou skupinou 
koľají zriaďovacej stanice Žilina–Teplička a z druhej strany biokoridorom bočnej hrádze 
Vodného diela Žilina znázornené na obrázku č. 1. 
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zdroj Reming Consult a.s. 

Obr. 1 - Miesto výstavby terminálu  
 

Terminál bude  napojený zo západnej strany do spojovacej koľaje A2 medzi  ŽST Žilina 
a  odchodovou  skupinou zriaďovacej stanice Žilina – Teplička výhybkou č. 536 v km 4,604 
spojovacej koľaje A2.  Z východnej  strany  bude  zapojený  do  košického  zhlavia  
odchodovej  skupiny  Žiliny–Tepličky výhybkou  č. 508 pred výhybku  č. 504, teda do 
odchodovej a vzťažnej  koľaje č. 501,  ako je uvedené n obrázku 3. 

V termináli sa plánuje výstavba piatich  koľají, ktoré budú plniť vchodovú a súčasne aj 
odchodovú funkciu. Užitočné dĺžky koľají majú byť 812 m. Štyri koľaje sú obsluhované  
portálovými  žeriavmi, piata koľaj je vybavená mobilnou čelnou rampou, ktorá umožňuje 
prepravy v režime ROLA. Koľaje sú číslovane sedemstovkovými číslami, ktoré sú dané 
vzhľadom na číslovanie zriaďovacej stanice Žilina -Teplička, znázornenie na obrázku 2. 

Koľajovo bude terminál zapojený priamo do koľajiska zriaďovacej stanice Žilina – 
Teplička. 
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zdroj: Reming Consult a.s. 

Obr. 2 - Schéma terminálu intermodálnej prepravy  
 

2. Plán návrhu technickej základňe terminálu 

Hlavným manipulačným zariadením budú dva portálové žeriavy s vyložením na obe 
strany s užitočnou nosnosťou na závese 45 ton. Vzorový typ je zobrazený na obrázku č.3. 
Osová vzdialenosť opôr je 44,780 m. Žeriavy budú vybavené univerzálnym závesom s 
hydraulicky meniteľnou šírkou a dĺžkou uchytných prvkov a sklopnými ramenami na všetky 
IPJ t.j. ISO kontajnery od 20´ do 40´, výmenne nadstavby na cestné vozidla a 
manipulovateľné cestné návesy. Rozpätie žeriavu je navrhované v rozmere 70,51 m tak, že je 
možné v jeho dosahu umiestniť obslužné koľaje, dva cestné jazdné pruhy, jeden priebežný a 
druhý na krátkodobé odstavenie cestného nosiča pri manipulácií s IPJ prípadne na 
medzioperačné uloženie IPJ. Žeriavy sú nezávislé, môžu pracovať súčasne. V dosahu žeriava 
bude umiestnený úložný priestor pre 11 radov ISO kontajnerov. Úložná plocha pod 
kontajnermi bude rovnaká a dimenzovaná na únosnosť troch vrstiev plne naložených 
stohovaných kontajnerov. Mimo dosahu žeriavu je vyčlenená plocha pre skladovanie a 
manipuláciu s prázdnymi kontajnermi, dimenzovaná únosnosť troch vrstiev prázdnych 
kontajnerov. (Reming Consult a.s.2009) 

 
zdroj: www.konecranes.sk 

Obr. 3 - Koľajový portálový žeriav  
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Na vstupe do terminálu sa bude nachádzať budova, ktorá bude zabezpečovať 
administratívnu činnosť terminálu. Na prízemí sú plánované priestory určené pre riadiacu 
činnosť. Samostatnou časťou na prízemí je pohotovostné sociálne zariadenie pre vodičov a 
reštauračno-jedálenský blok. Horné poschodia budú slúžiť na riadenie železničnej dopravy, 
kancelárie pre vedenia terminálu , šatne pre zamestnancov a ubytovacie priestory pre vodičov 
kamiónov. 

 
zdroj: www.asb.sk 

Obr. 4 - Administratívna budova terminálu Žilina-Teplička 
 
Pred vstupom do terminálu bude po pravej strane situované parkovisko pre nákladne 

vozidla o kapacite 63 parkovacích miest dĺžky 18 m x 4 m. Toto parkovisko bude slúžiť 
vodičom na odstavenie cestných nákladných vozidiel za účelom vybavenia potrebných 
dokladov. Po ľavej strane bude parkovisko pre osobné vozidla s kapacitou 95 parkovacích 
miest, ktoré bude slúžiť zamestnancom a zákazníkom terminálu. Celkový počet miest na 
parkovanie bude cca 226. Model parkovacích plôch je znázornený na obrázku 5. (Reming 
Consult a.s. 2009) 

 
zdroj: www.asb.sk 

Obr. 5 - Parkovacie plochy terminálu  Žilina-Teplička  
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Tab. 1 - Základná prepravná kapacita 
Základná prepravná kapacita pri nábehu                                                          30 000 IPJ/rok 

Počet prekladaných IPJ za deň /250dni/                                                               120 IPJ/deň 

Pri 8 hodinovej pracovnej dobe jedna manipulácia trvá                                             8 minút 

Základná prepravná kapacita pri cieľovom objeme                                         70 000 IPJ/rok 

Počet prekladaných IPJ za deň /250dni/                                                               280 IPJ/deň 

Pri 8 hodinovej pracovnej dobe jedna manipulácia trvá                                         3,4 minúty 

Celkový počet IPJ v dosahu žeriavu                                                                        3598 TEU 

Celkový počet prázdnych IPJ na skladovej ploche                                                 1998 TEU 

Zdroj: Reming Consult a.s. 

3. Navrhované  varianty obsluhy VTIP  Žilina-Teplička 

Vlaky, ktoré budú prichádzať do terminálu môžu byť spracované viacerými variantmi: 
V prvom  variante budú prichádzať a odchádzať priame ucelené vlaky do/z terminálu, 

kde sa následne  budú  spracovávať. Posun bude vykonávaný iba v prípade,  že bude nutné  
vyradiť správkove vozne. 

Druhý variant vychádza z predpokladu, že by všetky vlaky končili vo vchodovej 
skupine zriaďovacej stanice Žilina-Teplička. Jednalo by sa nielen o priame ucelené vlaky, ale 
aj o skupiny vozňov s IPJ zaradených v priebežných nákladných vlakoch. Vo vchodovej 
skupine by sa tieto vlaky spracovali,  vyradili by sa tu aj správkove vozne a posunujúca 
záloha by tieto vozne pristavila do terminálu. Po vyložení resp. opätovnom naložení by sa  
ucelené súpravy aj skupiny vozňov prestavili na potrebnú reláciu do odchodovej skupiny 
zriaďovacej stanice Žilina-Teplička. 

V treťom variante budú prichádzať a odchádzať  ucelené vlaky priamo do terminálu. 
Skupiny zaradene v priebežných vlakoch budú končiť vo vchodovej skupine zriaďovacej 
stanice Žilina-Teplička, kde sa spracujú a následne pristavia do terminálu. Vyložené resp. 
naložené  skupiny vozňov sa následne prestavia na potrebnú reláciu do odchodovej skupiny. 

Pre porovnanie jednotlivých variantov je možné brať do úvahy spracovanie jedného 
uceleného vlaku,  ktorý je zložený zo 40 vozňov radu Lgs a Kbkks. Skupina vozňov zaradená 
v priebežných vlakoch bude zložená z  15 vozňov radu Lgs a Kbkks. 

4. Technické zhodnotenie navrnutých variantov 

V prvom variante budú prichádzať a odchádzať ucelené vlaky priamo z/do VTIP, kde sa 
budú spracovávať.  Tento variant je najednoduchší a najvýhodnejší pokiaľ by sa jednalo o 
obsluhu VTIP iba ucelenými vlakmi. Nevyžaduje si žiaden posun, iba v prípade vyradenia 
správkových vozňov 2. posunujúcou zálohou. Celkový čas spracovania jednotlivých úkonov v 
prvom variante je 7 hodín a 38,9 minút. Počet ľudí zúčastnených na úkonoch súvisiacich s 
obsluhou VTIP bol prerataný na 12 zamestnacov. 

Druhý variant vychádza z predpokladu, že by všetky vlaky končili vo vchodovej 
skupine zriaďovacej stanice Žilina-Teplička. Jednalo by sa nielen o priame ucelené vlaky, ale 
aj o skupiny vozňov s IPJ zaradených v priebežných nákladných vlakoch. Vo vchodovej 
skupine by sa tieto vlaky spracovali,  vyradili by sa tu aj správkove vozne a posunujúca 
záloha by tieto vozne pristavila do terminálu. Po vyložení resp. opätovnom naložení by sa  
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ucelené súpravy aj skupiny vozňov prestavili na potrebnú reláciu do odchodovej skupiny 
zriaďovacej stanice Žilina-Teplička. Variant je najnáročnejší čo sa týka technického riešenia, 
ale aj ekonomického zhodnotenia. Vyžaduje si obsadenie 2. posunujúcej zálohy a 3. 
posunujúcej zálohy. Tento variant je navrhnutý iba ako dočasné riešenie pre poruchy, nehody 
a rekonštrukčné práce v VTIP na jednom, alebo druhom zhlaví. Týmto variantom by sa 
zabezpečil dočasný chod VTIP do odstránenia poruchy,  nehody a skončenia rekonštrukčných 
prác. Celkový čas spracovania jednotlivých úkonov v druhom variante je 20 hodín a 54,9 
minút. Počet ľudí zúčastnených na úkonoch súvisiacich s obsluhou zriaďovacej stanice Žilina-
Teplička a obsluhou VTIP  bol prerataný na 22 zamestnancov. 

V treťom variante budú prichádzať a odchádzať  ucelené vlaky priamo do terminálu. 
Skupiny zaradene v priebežných vlakoch budú končiť vo vchodovej skupine zriaďovacej 
stanice Žilina-Teplička, kde sa spracujú a následne pristavia do terminálu. Vyložené resp. 
naložené  skupiny vozňov sa následne prestavia na potrebnú reláciu do odchodovej skupiny. 
Pristavenie skupín vozňov do VTIP a následné prestavenie skupín vozňov do odchodovej 
skupiny bude vykonávať 2. posunujúca záloha a 3. posunujúca záloha.  Tento variant je 
kombináciu dvoch predošlých variantov. Z hľadiska obsluhy sa javí ako reálny z troch 
navrhnutých variantov. Intermodálna preprava na Slovensku nie je veľmi rozvinutá, preto 
VTIP musí počítať  aj so skupinami vozňov zaradených v Pn vlakoch. Celkový čas 
spracovania jednotlivých úkonov v treťom  variante je 16 hodín a 26,7 minút. Počet ľudí 
zúčastnených na úkonoch súvisiacich s obsluhou zriaďovacej stanice Žilina-Teplička a 
obsluhou TIP bol prerataný na 21 zamestnancov. 

Vykonanou analýzou bolo stanovené poradie jednotlivých variantov možnej obsluhy  
VTIP  Žilina-Teplička nasledovne: 
• Prvý variant má najmenej zamestnancov, celkového času na obsluhu TIP a celkových  

nákladov.   
• Tretí variant je v poradí druhy v počte zamestnancov, celkového času a celkových 

nákladov.  
• Druhý variant je v poradí tretí v počte zamestnancov, celkového času a celkových 

nákladov. 
 

Záver 

Terminál v Žiline – Tepličke bude verejne dostupným terminálom intermodálnej 
dopravy, ktorý bude v súlade s Európskou dohodou o najdôležitejších trasách medzinárodnej 
kombinovanej dopravy a príslušných objektoch (ďalej len „dohoda AGTC“) a pravidlami 
Medzinárodného zväzu železníc (UIC). Zároveň bude ponechaný v štátnom vlastníctve. 
Vlastnícke práva bude v mene štátu uplatňovať správca vnútroštátnej železničnej 
infraštruktúry, Železnice Slovenskej republiky (ďalej len „ŽSR“). Úlohou ŽSR bude 
predovšetkým vyberanie koncesionárskych poplatkov od prevádzkovateľa terminálu. 

 
 

Príspevok je spracovaný v rámci riešenia grantovej úlohy VEGA 1/0188/13 „Prvky kvality 
integrovaného dopravného systému pri efektívnom poskytovaní verejnej služby v doprave v 
kontexte globalizácie“, ktorý je riešený na Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov 

Žilinskej univerzity v Žiline. 
 
 
 



  15 th International Scientific Conference 
LOGI 2014 

 

  29 

Literatúra 

[1]  ONDRUŠKOVÁ L.: Návrh technológie obsluhy nového terminálu intermodálnej 
prepravy Žilina-Teplička. In: Diplomová práca 2013/2014 

[2]  Úradný vestník Európskej únie o opatrení/schéme pomoci/štátnej pomoci SA.34369 
(13/C) (ex 12/N) – Výstavba a prevádzka verejných terminálov intermodálnej dopravy, 
ktorú Slovenská republika plánuje realizovať zo 17. júla 2013 

[3]  HALÁS M.; GAŠPARÍK J.; PEČENÝ, L.: Logistics processes setting in regard to the 
railway infrastructure capacity. In: LOGI, scientific journal on transport and logistics, 
University of Pardubice, vol. 4. No. 2 (2013), p. 28-38, ISSN 1804-3216 

[4]  ŠIROKÝ, J.; CEMPÍREK, V.; GAŠPARÍK, J.: Transport Technology and Control. 2. 
preprac. vyd., Tribun EU Brno 2012, 238 s. ISBN 978-80-263-0268-1 

[5]  GAŠPARÍK, J. a kol.: Vlakotvorba a miestne dopravné procesy. 1. vyd. Univerzita 
Pardubice 2011, 280 s., ISBN 978-80-7395-444-4 

[6]  ŠULKO P.: Koordinácia ad-hoc požiadaviek na vlakové trasy v platnom grafikone 
vlakovej dopravy ŽSR, In: Horizonty železničnej dopravy 2013, Medzinárodná vedecká 
konferencia, september 2013 Strečno, Zborník príspevkov, ISBN 978-80-554-0764-7, 
str. 324-328 

 



15 th International Scientific Conference 

LOGI 2014 

30 

NEW TRANSPORT TECHNOLOGY - BUSES ON CALL 
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ABSTRACT 

The article deals with the provision of transport services through an alternative method - 

buses on call. This new technology was first used in the Czech Republic in the South 

Bohemian region of Milevsko. The use of this system in the world was much earlier. Among 

the pioneers of this technology we can include Swiss transport system, except the „buses on 

call“ we can find there a lot of other transport technologies. Despite this fact, the system is 

quite interesting and unique. 
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NOVÁ DOPRAVNÍ TECHNOLOGIE - AUTOBUSY 
NA ZAVOLÁNÍ  

 

Abstrakt 
Článek se zabývá problematikou zajišťování dopravní obsluhy prostřednictvím alternativního 
způsobu – autobusy na zavolání. Tato nová technologie byla poprvé použita v ČR v 
Jihočeském kraji v regionu Milevsko. Užití tohoto systému ve světě však bylo mnohem dříve. 
Mezi průkopníky této technologie můžeme zahrnout švýcarský dopravní systém, ve kterém 
kromě autobusů na zavolání můžeme nalézt i jiné dopravní technologie. I přes tuto skutečnost 
je systém poměrně zajímavý a specifický. 

 
Klíčová slova: Veřejná hromadná doprava, autobusy na zavolání, integrované dopravní 
systémy, dopravní obslužnost 

 

1. Nová koncepce dopravní obslužnosti v mikroregionu Milevsko  

Nová koncepce dopravního řešení v mikroregionu Milevsko vstoupila v platnost k datu 
změn jízdních řádů, tj. od 12. 6. 2011 a spočívá v rozšíření nabídky přepravních služeb při 
zachování nenavýšených dotačních prostředků poskytovaných ze strany Jihočeského kraje 
dopravci ČSAD autobusy České Budějovice a.s., který dopravu v tomto mikroregionu 
zabezpečuje.   

Nová koncepce je postavena na těchto základních principech: 

• odstranění souběhů linek v závazku veřejné služby 

• navázáním jednotlivých linek na silnou autobusovou páteřní linku a navázání této linky na 
jízdní řád železniční stanice Milevsko 

• využití přestupů na páteřní linku tzv. suchou nohou, kdy vozidlo vyčká na příjezd 
návazného autobusu a cestující přestoupí až v momentě jeho příjezdu 

• nasazení malokapacitních autobusů s větší flexibilitou a nižšími provozními náklady 

• novinkou bylo zavedení spojů na zavolání do zkušebního provozu na období jednoho roku 
od data změn jízdních řádů, který vyhlašuje MD ČR, tj. konkrétně od 12.6.2011 do 9. 
června 2012; v termínu od 5. 2. 2012 byla dopravci povolena úprava provozu spojů na 
zavolání spočívající v možnosti realizovat pouze objednanou část spoje a návrat spoje do 
výchozí zastávky, nikoliv pojíždění celé trasy spoje tam a zpět bez cestujících.  

 
Do projektu bylo zahrnuto 19 linek veřejné linkové dopravy v závazku veřejné služby 

dopravce ČSAD autobusy České Budějovice a.s. Spoje na zavolání jsou uplatněny na 17 
z nich. V provozu je 229 standardních spojů a 91 spojů na zavolání. 
 

1.1. Malokapacitní autobusy 

Prioritním principem v koncepci mikroregionu Milevsko bylo jednoznačně nasazení 
malokapacitních autobusů na málo obsazených spojích. Dopravce má v této oblasti nasazeno 
7 malokapacitních vozidel, které zabezpečují 17 % z celkového počtu ujetých km v závazku 
veřejné služby v mikroregionu, a čerpal 15 % dotací poskytnutých v závazku veřejné služby.  
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Tento trend nasazování malokapacitních autobusů bude pokračovat i v dalších 
mikroregionech s nižší hustotou osídlení, především v příhraničních oblastech.  

Malokapacitní vozidla jsou přizpůsobivější podmínkám silničního provozu, vykazují 
menší provozní náklady, především nižší spotřebu pohonných hmot. Postupným nasazováním 
malokapacitních vozidel je možné při zachování současné kvality a rozsahu dopravní 
obslužnosti kraje šetřit finanční prostředky pro tuto oblast určené. 

 

2. Spoje na zavolání 

Systém tzv. spojů na zavolání je jedinečný v rámci celé České republiky v oblasti 
nasazení na linky v závazku veřejné služby. Proto bylo rozhodnuto zavést pilotní projekt na 
zkušební období jednoho roku a teprve po vyhodnocení rozhodnout, zda má tento systém 
dopravy potřebnou efektivnost a zda je možné tuto formu aplikovat i v dalších 
mikroregionech. 

Na 17 linkách v závazku veřejné služby bylo v průběhu ročního zkušebního projektu 
v mikroregionu Milevsko provozováno 91 spojů na zavolání. Seznam linek a příslušné jízdní 
řády spojů na zavolání tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu. 

Pro větší přehlednost uvádíme základní parametry pilotního projektu spojů na zavolání 
realizovaného v termínu 12. 6. 2011 až 9.6.2012 v tabulce 1. 

 
Tab. 1 - Pilotní projekt spojů na zavolání – období 12. 6. 2011 až 9. 6. 2012 

Počet linek 17 
Počet spojů při zavedení   79,     úprava k 28.8. a 2.10.   91 
Průměrná délka spoje 12,5 km 
Počet zastávek celkem 235 
Průměrný počet zastávek na lince 14 

Nasazená vozidla na linkách (kapacita a 
typ)     celkem 7 vozů 

7 sedících (Fiat Scudo)  2x  
20 sedících + 2 sklopné +14 stojících 
(ROŠERO-P) 3x 
14 sedících+ 3 sklopné + 11 stojících 
(STRATOS) 1x 
11 sedících + 6 sklopné + 10 stojících 
(KUTSENITS) 1x 

Sídlo dispečera Písek, Milevsko 

Zdroj: autoři 
 
Spoj na zavolání je obsloužen pouze v případě objednání cestujícím. Na dispečinku 

dopravce si může cestující v pracovních dnech objednat spoj dle platného jízdního řádu na 
bezplatném telefonním čísle 3 dny dopředu a nejpozději půl hodiny před odjezdem spoje dle 
platného jízdního řádu. Platný jízdní řád spojů na zavolání je pro lepší orientaci cestujících 
vyvěšen na označnících ve formě samostatného jízdního řádu odděleně od standardních spojů. 
Od termínu 5. 2. 2012 je, z ekonomických důvodů, obsloužen pouze na úseku, který si 
cestující objedná.  

Určité obavy byly z možného zneužívání bezplatné telefonické linky. Ve sledovaném 
období se vyskytlo několik případů zneužívání této linky školními dětmi, dalším případem 
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byly žádosti o podání informací ohledně dopravy obecně, informace o časech odjezdů 
autobusů, apod. Tyto případy se objevily v řádu jednotek.   

Ve smlouvě s dopravcem bylo vymezeno pravidlo, že případné marné jízdy spojů na 
zavolání hradí dopravce. Dle sdělení dopravce došlo k neopodstatněnému výjezdu, tzv. marné 
jízdě za období zkušebního provozu v 9 případech, což představuje 0,19 % ve srovnání 
s regulérně odjetými spoji. 
 

2.1. Ekonomické zhodnocení zkušebního provozu spojů na zavolání 

Spoje na zavolání představují možnou alternativu v racionalizaci veřejné linkové 
dopravy. Lze je vnímat jako doplňkový systém s cílením na sedlové spoje. Ve zkušebním 
provozu  zabezpečil systém spojů na zavolání  6%  z celkového objemu ujetých km, čerpal 7 
% dotací poskytnutých dopravci ČSAD autobusy České Budějovice a.s. a převezl 1,35 % 
cestujících z celkového počtu přepravených cestujících v tomto mikroregionu v závazku 
veřejné služby. 

V tabulce 2 je uveden přehled skladby přepravených cestujících dle jednotlivých tarifů 
za sledované období pilotního projektu.  

 
Tab. 2 - Přehled přepravených cestujících dle jednotlivých tarifů za období 

od 12. 6. 2011 do 9. 6. 2012 v mikroregionu Milevsko 

Standardní spoje   Spoje na zavolání   

Tarif 
Počet 
cestujících 

%   Tarif 
Počet 
cestujících 

% 

Obyčejné 330 057 58 Obyčejné 6 186 81 
Poloviční 32 261 6 Poloviční 172 2 
ZTP/P 10 857 2 ZTP/P 358 5 
Žákovské do 15 let 108 864 19 Žákovské do 15 let 821 11 
Studentské do 26 let 83 903 15 Studentské do 26 let 89 1 
C E L K E M  565 942 100 C E L K E M 7 626 100 

Zdroj: autoři 
 

Z tabulky je patrné, že nejvíce využívá spoje na zavolání občanská frekvence. Více než 
standardní spoje jsou využívány spoje na zavolání občany s průkazem ZTP a ZTP/P. 
Minimálně využívají této dopravy studenti a děti do 15 let.  

Nejvíce využívanou linkou byla linka 360059 Milevsko-Sepekov-Opařany (67,6 %), 
dále linka 360070 Milevsko-Jickovice-Kostelec n.Vlt. (64,4 %) a linka 360062 Milevsko-
Rukáveč-Branice-Jetětice-Podolí I (34,8 %). Naopak téměř nevyužitá za celé období byla 
linka 360054 Chyšky-Nadějkov-Chyšky (3,9 %), linka 360064 Kostelec n.Vlt.-Přílepov-
Kovářov (4,3 %) nebo linka 360063 Kovářov-Hrazany-Kovářov (4,8 %). 

V průběhu pilotního projektu byly jednotlivé spoje na zavolání upravovány dle 
požadavků obecních úřadů. Některé spoje, které byly permanentně objednávány, byly 
zařazeny do standardních spojů.  

Nabídka spojů na zavolání v pilotním projektu byla předimenzována. Spoje 10 a 11 
linky 360055 Milevsko-Nadějkov-Starcova Lhota nevyjely za sledované období ani jednou. 9 
dalších spojů vyjelo za sledované období méně než desetkrát.  



15 th International Scientific Conference 

LOGI 2014 

34 

Z výše uvedeného vyplývá, že nabídka spojů na zavolání byla pro oblast Milevska 
nadbytečná. V dalším období bude nutné počet spojů zredukovat. V případě rozšíření této 
formy dopravy do dalších mikroregionů by tato nabídka spojů nebyla z ekonomického 
hlediska možná. 

Pro úplnost uvádíme tabulku využití jednotlivých spojů v časovém rozložení. 
 

Tab. 3 - Přehled objednávek cestujících z hlediska časového rozložení 
spojů na zavolání 

  Objednávané spoje 
Celková nabídka 
spojů 

Období Dopolední Odpolední Dopolední Odpolední 

Od 12.6.2011 do 27.8.2011 80% 20% 67% 33% 

Od 28.8.2011 do 1.10.2011 76% 24% 62% 38% 

Od 2.10.2011 do 9.6.2012 68% 32% 60% 40% 

Zdroj: autoři 

3.2.  Kontrola spojů na zavolání 

Kontrolu odjetých spojů provádí společnost JIKORD (Jihočeský koordinátor dopravy) 
prostřednictvím internetového systému EFC. Společnosti JIKORD je umožněn online přístup 
ke sledování objednaných spojů včetně přístupu k archivu realizovaných spojů. Autobusy na 
zavolání jsou vybaveny pozičním systémem GPS.  Veškeré odjeté spoje musí být 
zaznamenány v EFC systému: v objednávkách na centrální dispečink, v animační části a 
v tabulkovém přehledu. Dopravce po jednotlivých týdnech předkládá písemný přehled o 
odjetých spojích nebo jejich částí, s uvedením přesného data realizace, názvu výchozí a cílové 
zastávky, ujetých km, přepravených osob a tržby. Tyto přehledy musí být v souladu se 
systémem EFC, v opačném případě nejsou dopravci uznány k úhradě. Jedná se o časově 
náročnou kontrolu provozu spojů na zavolání. 

4. Závěr 

Pro další rozšíření nové formy veřejné osobní dopravy, tj. spojů na zavolání, je 
bezpodmínečně nutná změna legislativy – úprava zákona č. 111/94 Sb. a vyhlášky č. 
388/2000 Sb. o jízdních řádech veřejné linkové osobní dopravy, umožňující zveřejnění těchto 
spojů v celostátním informačním systému pro větší informovanost cestující veřejnosti (pro 
oblast Milevska především v letních prázdninových měsících). Možnost využití této formy 
dopravy bude mít vždy pouze „doplňkový“ charakter. Jeho využití je možné, vzhledem 
k finančním ukazatelům, v oblastech s nízkou hustotou osídlení, např. v příhraničních 
oblastech. Nasazení tohoto druhu dopravy je vhodné pro tzv. sedlové spoje, kdy se jedná o 
nepravidelnou frekvenci cestujících, např. lékař, nákupy, návštěva. Výrazně vyšší dotace u 
spojů na zavolání oproti standardním spojům je a bude jednou z důležitých skutečností 
významně ovlivňujících zavádění či případné rozšiřování této dopravy.  

Vzhledem k výše uvedenému je zřejmé, že tyto spoje nebudou vykazovat vysokou 
ekonomickou efektivitu, jedná se spíše o individuální využití takovýchto spojů, pro zvýšení 
efektivnosti je pak možné uvažovat o kumulaci těchto spojů např. na jeden nebo dva dny 
v týdnu dle převažujících požadavků cestující veřejnosti. Autobusy, které zajišťují tento typ 
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dopravy, musí být vybaveny elektronickými odbavovacími strojky se systémem GPS pro 
sledování polohy vozu, počtu cestujících, dodržování JŘ. 

V neposlední řadě bude nutné stanovit kritéria (metodiku) pro výběr obcí, která by byla 
zařazena do systému spojů na zavolání, stanovit rozsah spojů z hlediska platnosti a počtu 
spojů. 
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ABSTRACT 

The article deals with the analysis of transport on the island of Zakynthos and compared with 

the Czech Republic. I want to show that transport services are very different in different 

countries and even how that system works. The analysis will touch the entire passenger 

transport on the island. An essential part of tourism is to the right which forms an important 

part of the service. 
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LOGISTIKA V CESTOVNÍM RUCHU 
Abstrakt 
Tento příspěvek se zabývá analýzou dopravy na ostrově Zakynthos a porovnání s Českou 
republikou. Chci ukázat, že dopravní služby jsou v různých zemích velice odlišné a i 
v nesystému může být určitý systém, který funguje. Analýza se bude dotýkat celé osobní 
dopravy na ostrově. Nezbytnou součástí cestovního ruchu je doprava, která tvoří důležitou 
součást služeb. 
 
Klíčová slova: Zakynthos, Řecko, doprava, logistika, služby, cestovní ruch,  
 

Úvod 
U logistiky cestovního ruchu jde především o plnění požadavků zákazníků cestovních 

agentur. Zahrnuje jednání s organizacemi, které poskytují své služby turistům a návštěvníkům 
dané oblasti. Jednou ze zásadních služeb v cestovním ruchu je doprava. Kdo chce cestovat, 
musí se nějakým způsobem dostat z bodu A do bodu B. A jakým způsobem či dopravním 
prostředkem se mohou přemístit, bych chtěla uvést ve svém článku. Dovolím si vše aplikovat 
na půvabný ostrov v Řecku, který se jmenuje Zakynthos. Můžeme říct, že se doprava se dělí 
na dva segmenty - dopravu do destinace a dopravu v rámci destinace. A to bude v článku 
uvedeno. Jakým způsobem a kterou dopravu může turista využít. Základním cílem logistiky je 
spokojený zákazník. A jak je tedy možné získat takového zákazníka? Najít nejvhodnější 
řešení pro jeho cestu. Zaměření mého článku se týká analýzy dopravy v Řecku, konkrétně na 
ostrově Zakynthos. 

 

Řecko 
Když bůh stvořil svět, zůstalo mu v rukou pár kamenů a protože nevěděl co s nimi, 

hodil je jako nepořádná hospodyňka za rameno do moře. Tak prý, podle jedné z mnoha bájí, 
vznikly řecké ostrovy. Kolik jich ale vlastně je? (1) Renomovaný francouzský knižní 
průvodce Michelin tvrdí, že 427, z nichž 134 je obydlených.  

A který je nejkrásnější? Zakynthos, květina východu, ostrov vůní. To je jónský ostrov 
Zakynthos, kde najdete pohoří, úrodné nížiny, spoustu oliv a citrónů, bílé písečné pláže, 
tyrkysové moře a želvy Caretta caretta. Je zároveň ostrovem s největším počtem slunečných 
dnů v Řecku, možná i proto sem míří tolik turistů. 

Řecko, oficiálně Helénská republika, je stát ležící v jihovýchodní Evropě na jihu 
Balkánského poloostrova a rozkládající se na ostrovech v Egejském, Středozemním a 
Iónském moři. 



15 th International Scientific Conference 

LOGI 2014 
 

38 

 
zdroj: http://www.reckovdetailech.cz/cs/oblasti/zakynthos/zakynthos-mapa  

Obr. 1 - Mapa Zakynthosu 
 
Letecká doprava 

Mezi Českou republikou a Řeckem funguje pravidelné letecké spojení, v letních 
měsících můžeme využít výhodné charterové lety. (2) Hlavní řecké mezinárodní letiště se 
nachází asi 33 kilometrů východně od Athén. Z Athén jsou také uskutečňovány vnitrostátní 
lety do větších řeckých měst a na některé ostrovy. 

 
Železniční doprava 

Cesta z České republiky do Řecka vlakem trvá zhruba 3 dny, zvolit můžete buď trasu 
přes Balkánský poloostrov, nebo můžete jet přes Rakousko a Itáli a dále pak pokračovat 
trajektem. Délka železniční tratě v Řecku je 2 571 km (uvedeno v roce 2003). (3) 
 
Lodní doprava 

Po moři se můžete do Řecka dostat z Itálie (Terst, Bari, Benátky…), případně z 
Chorvatska (Dubrovník). Za přepravu jedné osoby zaplatíte zhruba 50 €, na přepravu auta si 
připravte přibližně 200 €. 
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Silniční doprava 
Povolená rychlost je v obydlených oblastech 50 km/h, mimo ní 80 km/h a na dálnici 

120 km/h. Na dálnicích se platí mýtné a klidně se vám zde může stát, že potkáte sotva jedoucí 
zemědělské stroje. Především na vesnických cestách můžete potkat stáda přecházejících 
zvířat. Délka silniční sítě v Řecku je 117 000 km (uvedeno v roce 1999). (4) 

Autobusová doprava je v Řecku na dobré úrovni a pro Řeky představuje nejoblíbenější 
způsob dopravy. Zdejší autobusová síť je velmi rozsáhlá a bez problémů se dostanete i na 
ostrovy (plavba trajektem bývá zahrnuta v ceně jízdenky). Na menších ostrovech autobusy 
často čekají na trajekty a odvážejí cestující z přístavu do hlavního města. Pokud chcete zažít 
neopakovatelný zážitek, projeďte se až do oblastí malých vesniček. Místní obyvatelé Vás tam 
přivítají s otevřenou náručí, samozřejmostí je pozvání na drink. Místní cestující využívají 
autobus k přepravě různých věcí, výjimkou není ani poštovní vůz.  

Zakynthos 
Turistům je dobře známý ostrov Zakynthos, oblíbené letovisko a hlavní středomořské 

hnízdiště karety obecné. Hlavním městem ostrova je stejnojmenné město Zakynthos, které 
bylo v roce 1953 téměř zničeno zemětřesením a následně opraveno v původním stylu. Jednou 
z mála budov ve městě, která zemětřesení odolala, je katedrála zasvěcená sv. Dionýsovi. (5) 

Ostrov Zakynthos nalezneme na západě Řecka, kde je nejjižnější ze součásti Iónských 
ostrovů, přesněji třetí největší. Jeho rozhloha přesahuje 400 km2, a sčítá kolem 40 000 
obyvatel. Pobřeží má potom 120 km a pro lepší představivost měří na délku 40 km, na šířku 
20 km. Ostrov se nalézá pouhých 16 km od západního pobřeží Pelopones. (6) 
 
Osobní doprava 
• drážní (železniční včetně metra, tramvaj, trolejbus, pozemní lanová dráha) 
• silniční (autobusová, automobilová) 
• letecká (letadla) 
• vodní (trajekt) 
• jiné formy (eskalátory, lyžařský vlek, nosítka) 
 
Negativní vlivy dopravy 
• znečištění ovzduší, půdy a vody 
• nehodovost 
• hluk 
• produkce odpadu 
 
Důležité aspekty na dopravu 
• dodržení jízdních řádů v pravidelné přepravě cestujících 
• přijatelná dostupnost 
• zajištění sjednané úrovně pohodlí osobní přepravy 
• spolehlivost při poskytování sjednaných služeb 
• informovanost v případě zpoždění 
• četnost spojů na pravidelné lince 
• návaznost spojů na jinou dopravu 
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Pokud vezmeme v úvahu, že jsou potřeba veškeré uvedené aspekty k tomu, aby vše 
fungovalo jak má a nebyli zbytečné externí náklady, dozvíme se, že v Řecku z tohoto hlediska 
pořádně nic nefunguje. Návaznost spojů na ostrově je příliš nízká, informovanost turistu témě 
žádná, četnost spojů nedostatečná. 

Do této dopravy bych si dovolila zahrnout i speciální ostrovní vláček. Jezdí zhruba tři 
trasy až třikrát denně. Za 10 € Vás vláček proveze centrem, uvidíte všechny nejdůležitější 
památky ostrova a za 2 hodiny Vás doveze na stejné místo. Vláčky spojují také hlavní 
komunikací největší turistická letoviska. (Obrázek 2) 

 
zdroj: http://www.virtualtourist.com/  

Obr. 2 - Vláček pro turisty 

 
Nekonvenční doprava 

Dá se říci, že má ostrov také svojí raritu. Je to lanovka v hotelu Miro Zante. Není to 
však jednoduchá věc. Hotel se nachází na jihu ostrova v oblasti Vassilikos a je to komplex tří 
hotelů. Pro svoji polohu na útesu místní majitelé zřídili lanovku, která klientelu odveze 
pohodlně k moři. Lanovka pobere najednou až deset osob a dolů jedete cca 15 minut. 
Doporučuji tedy dostatečný předstih čekání ve frontě. V hlavní sezóně hotel nabízí kapacitu 
až 154 pokojů.  
 
Vodní doprava 

Ostrov spojují s pevninou trajekty vyplouvající z přístavu Kyllini na severozápadním 
pobřeží. Denně odplouvají minimálně 4 trajekty, které překonávají vzdálenosts cca 18 
námořních mil. Cesta potom trvá jednu hodinu. V letních měsících také vyplouvá z přístavu 
Agios Nikolaos tři trajekty na ostrov Kefalonie do přístavu Pessada. Co se týče času mimo 
sezónního, je to s četností spojů horší, spíše skoro žádné. 
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zdroj: http://www.tripadvisor.co.uk/ 

Obr. 3 - Lanovka v hotelu Miro Zante 
 

Tab. 1 - Jízdní řád trajektů Kyllini - Zakynthos 

zdroj: autor 
 

Trajektová přeprava je v Řecku na velmi dobré úrovni. Hlavním a nejdůležitějším 
přístavem je Pireus, odkud vyplouvají lodě a trajekty do ostatních přístavů a snad na všechny 
řecké ostrovy s výjimkou Jónského souostroví. Mezi jednotlivými skupinami ostrovů existují 
také pravidelné spoje. Trajektovou přepravu provozuje několik společností, aktuální plavební 
řád si můžete obstarat u Řecké národní turistické organizace. (7) 

Při špatném počasí mohou mít lodě zpoždění, případně mohou být plavby úplně 
zrušeny. Kromě levných a pomalých trajektů můžete také využít služeb křídlových člunů. 
Které jsou mnohem rychlejší, ale také dražší. Za tři hodiny vypůjčení člunu zaplatíte cca 70 € 
bez nafty. 

Jízdní řád trajektů Kyllini – Zakynthos, Agios Nikolaus – Pessada a zpět 

směr Pondělí – Sobota Neděle Jízdné/osoba Jízdné/auto 

Kyllini - 
Zakynthos 

08:00, 10:30, 
13:30, 17:00, 

21:15 

08:00, 10:30, 
13:30, 17:00, 

21:15 
€4,70 €23,80 

Zakynthos - 
Killini 

05:30, 08:30, 
11:30, 14:45, 

19:15 

08:00, 12:30, 
14:45, 16:30, 

19:15 
€4,70 €23,80 

Agios Nikolaos - 
Pessada 

09:45, 19:15 09:45, 19:15 €4 €20 

Pessada – Agios 
Nikolaos 

09:45, 19:15 07:45, 17:30 €4 €20 
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Mezi sousedními ostrovy se můžete přepravit na malých lodích, které v létě vozí turisty 
na výletní plavby a nejsou ani tolik drahé (20 €/hodinu). 

Malou zajímavostí je potom nejvíce navštěvované místo na ostrově, pláž Navagio, která 
je proslulá ztroskotaným vrakem. Každá fotografie, reklama či upoutávka na ostrov Vám 
ukáže obrázek z tohoto proslulého místa. Zajímavé je, že se na tuto pláž nedá dostat suchou 
nohou (pokud ovšem nechcete skákat z útesu bungee jumping, který je od loňského roku 
zakázán). Musíte tedy využít výletní loď za 15 € či si pronajmout vlastní člun za 30 €. 

 
Železniční doprava 

Cestování po Řecku vlakem je levné, ale také velmi pomalé. Železniční síť tu není nijak 
zvlášť rozvinutá a v oblasti západního Řecka a jihovýchodního Peloponésu chybí zcela. Za 
zmínku stojí dvě hlavní tratě z Atén, jedna vede na Peloponés, druhá do Thessaloniki a poté 
dál do Makedonie, Thrákie, Bulharska a Turecka. Ceny jízdenek a jízdní řády najdete na 
stránkách Národní železniční společnosti. (8) Tato doprava na ostrově rozšířená není, 
řekněme, že by byla celkem zbytečná.  
 
Letecká doprava 

Na ostrov se dá z Prahy doletět za 2 hod a 15 min. Mezinárodní letiště se nazývá 
Zakynthos Airport Dionysos Solomos. (Obrázek 4) 

Vnitrostátní doprava je velmi rozšířená, Řecko má hustou síť linek, většina letů však 
končí nebo začíná v Athénách. (9) Také většina ostrovů má zajištěno denní letecké spojení s 
Athénami, některé destinace i se Soluní. Během letních měsíců bývají lety vyprodány, je 
proto dobré si letenku rezervovat předem. Vnitrostátní letecká doprava sice není nejlevnější, 
ale vzhledem k úspoře času je hojně využívaná. Podstatnou část vnitrostátních letů obstarává 
společnost Olympic Airways. Využít můžete také služeb společností Galaxy Airways, Cronus 
Airlines nebo Axon Airlines. 

Letiště poblíž Zakynthos 

• Letiště Araxos (64 km) 
• Letiště Kalamata (127 km) 
• Letiště Preveza (130 km) 
• Letiště Ioannina (216 km) 
• Letiště Argostoli Kefallinia (52 km) 
 

Nejjednodušší a nejrychlejší cestování je bezpochyby letecké. Letiště Dionysios 
Solomos, které je vzdálené od centra města Zakynthos cca 4 km. Z letiště létá velký počet 
charterových letů. Pravidelná linka do Athén trvá potom cca 45 minut. Na letiště nezajíždí 
žádná veřejná městská doprava, proto je nutné využít službu taxikářů, kteří jsou u letiště 
nachystaní v kteroukoliv denní hodinu. 

Co je ale nutné vědět je, že kvůli ojedinělému výskytu vzácné želvy Caretta caretta 
nesmí na ostrově přistávat ani vzlétat letadla od 22:00 hod do 05:00 ráno. Přes hlavní sezónu 
vzácné želvy kladou vajíčka, a protože jsou již téměř vyhynulé, musí mít na kladení vajec 
klid. Pro turisty je to velice důležitá informace (nekonají se noční lety). Pro toto vzácné zvíře 
je ostrov hodně navštěvovaný. 
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Tab. 2 - Letový řád Athény - Zakynthos 

Letový jízdní řád Atény – Zakynthos, Zakynthos - Atény 

Směr Ponděl Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle  

Athény-
Zakynthos 15:40 

05:40 
 

15:55 
05:40 

05:40 
 

17:40 

05:40 
 

18:25 

05:40 
 

18:45 

05:40 
 

18:45 

76 € ** 
 

144 €* 

Zakynthos 
- Athény 17:10 

07:10 
 

17:25 
07:10 

07:10 
 

19:10 

07:10 
 

19:55 

07:10 
 

20:15 

07:10 
 

20:15 

76 €** 
 

144 €* 

* zpáteční jízdenka ** jednosměrná jízdenka 
zdroj: autor 

 

  
zdroj: http://info.radynacestu.cz/ 

Obr. 4 - Letiště Zakynthos 
zdroj: autor 

Obr. 5 - Pláž Navagio 

 
Silniční doprava 

Cestování po Řecku autem je výhodné, dostaneme se i do lokalit, které jsou 
organizovaným skupinám hůře přístupné, je však nutné počítat se zvýšenou opatrností, 
protože někteří řidiči jezdí naprosto samozřejmě středem silnice, což může být nepříjemné. 

Při cestování po Řecku autem pamatujte na to, že značení místních silnic není 
dostatečné. Nápisy u hlavních silnic bývají často pouze v řečtině občas v latince, na vedlejších 
silnicích se potom bez podrobnější mapy neobejdete. 

Jízda v opilosti je v Řecku striktním přestupkem, který se tvrdě trestá, proto doporučuji 
se alkoholu obloukem vyhnout. Pokud má auto bezpečnostní pásy, určitě se připoutejte, jízda 
bez pásů vás může stát více než 30 €. Telefonování za jízdy je potom také zakázáno, za 
nepřiměřenou rychlost můžete dostat pokutu 100 €. 

Na ostrově ovšem ani tyto skutečnosti neplatí. Úzké silnice, rozmanitý povrch, samá 
zatáčka a pohodlnost místních obyvatel dokazuje, že tyto předpisy dodržují pouze turisti. 
Rezidenti mají veškeré předpisy za nepotřebné a neužitečné. Pokud si myslíte, že je 
jednoduché auto ukrást, není. Na ostrově Vás ihned naleznou a tvrdě potrestají.  

V Řecku můžete parkovat bez větších omezení. Na ostrově je potom speciální značka, 
která Vám dává najevo, na které straně vozovky se tento týden parkuje. Dělí se na sudé a liché 
týdny. V zásadě platí, že se parkuje tam kde většina vozů. 
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Tankování na ostrově je klidnou záležitostí. Je třeba být obezřetní v severní části 
ostrova, kde mívají často v neděli zavřeno. Na hlavních silnicích a ve městech není s 
tankováním problém. Čerpací stanice mívají otevřeno až do večerních hodin. 

Pronájem auta je v Řecku snadná záležitost, stačí mít řidičský průkaz. Je to však 
záležitost dražší. Za den pronájmu auta zaplatíte cca 55 € v hlavní sezóně za den. Doporučuji 
si půjčovny obejít a zjistit ceny, ale pozor, i tady platí čím menší poplatek, tím větší vrak. Při 
vypůjčení dbejte na přečtení předávacího protokolu a pořádně si zjistěte, zda máte v ceně i 
pojištění. Většina půjčoven do pojistky nezahrnuje píchnutí pneumatik či rozbití zrcátek, 
možná díky rozmanitému terénu ostrova. 

Na kratší výlety se vydejte na skútru či čtyřkolce. Pronájem na den činí 20-25 € za den. 
Ale pozor, je potřeba mít helmu, kterou Vám v každé půjčovně dají i s půjčeným dopravním 
prostředkem. Kdo neumí skútr ani čtyřkolku řídit, nechte se od půjčovny dostatečně proškolit. 
Ostrov je malý, spousta zatáček, kopečků a automobily tu jezdí nepřiměřenou rychlostí. 

 
Autobusová doprava 

Kromě autobusových zastávek vás řidič většinou nechá nastoupit i vystoupit kdekoliv 
potřebujete, proto si na projíždějící autobus klidně mávněte. Jízdní řády bývají vylepeny na 
zastávkách. Jízdenku pro meziměstskou dopravu si obstarejte předem na autobusovém 
nádraží, jízdenku pro místní dopravu koupíte v autobuse přímo u řidiče za 1,60 €, doveze Vás 
potom, kam si přejete (samozřejmě po trase). Pozor, v neděli si žádný výlet neplánujte, na 
autobus byste čekali marně. Je totiž odpočinkový den. 

 
Tab. 3 - Cena cesty na Zakynthos 

Dopravní 
prostředek 

Čas 
Vzdálenost 

(v km) 
Cena 
(v Kč) 

Poznámka 

Letadlo 2:15 min. 2 100 6 500,- 
Obousměrná 

letenka 

Auto 26 hod. 1 740 16 000,- 
Obousměrná 

cesta 
Kombinovaná 

doprava 
2 dny 1 900 10 490,- Cena za zájezd 

zdroj: autor 
 

Jak udává tabulka č. 3, porovnává dobu, délku a částku za cestu na ostrov Zakynthos. 
Ať se vydáme jakýmkoliv dopravním prostředkem, vzdálenost je okolo 2000 km. Pokud se 
porovná cena tak je vidět, že je nejpříjemnější cesta kombinovaná. Na cestě do Řecka klienti 
absolvují cestu autobusem a poté trajektem. Zpátky z dovolené potom již letí letadlem. Takže 
je to dovolená mírně poznávací, zábavnější a dozví se i uvidí přírodu a odlišné přírodní 
poměry. Tato cesta má malou nevýhodu a to je to, že na cestě stráví skoro dva dny, což 
nemusí každému vyhovovat. Pokud se chce někdo vydat na cestu autem, zaplatí za to celých 
16 000,- Kč. Cesta je náročná na řízení a proto jenom malé množství klientů se rozhodnou do 
destinace vyrazit autem. Nejpříjemnější cesta je poté letadlem, kdy za obousměrnou letenku 
zaplatíte cca 6 500,- Kč a cesta trvá přes dvě hodiny. Tato varianta působí jako 
nejefektivnější. 
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Závěr 
Pokud všechny tyto uvedené aspekty na dopravu aplikuji na dopravu na ostrově, 

zjistíme, že je vše naprosto nepřesné. Dodržení jízdních řádů, co se týče autobusové dopravy, 
neexistuje. Domnívám se, že jižní národy nemají s časem takové problémy, jako je zvykem u 
nás v republice. Na všechno mají dost času a půl hodina sem či tam není žádná věda. Kdyby 
se u nás nedodržovaly jízdní řády, nefungovalo by vůbec nic. Je zajímavé, že ač tam přesnost 
nefunguje, celý systém funguje dokonale a lidi se vždy a včas dostanou tam, kam potřebují. 
Abych byla konkrétní, trajekty jezdí přesně, za to ale četnost není nijak velká. Návaznost 
spojů není nikterak přesná. Záleží na úhlu pohledu na to, co je správné. I přes to na ostrov 
jezdí nespočetné množství turistů, kteří touží poznat krásy ostrova. Za svoji cestu použijí 
nejméně dva dopravní prostředky a to je opravdu minimální. Pokud začneme od odjezdu 
z jejich domácností tak to je auto či autobus, který je dopraví na letiště, poté letecká doprava, 
která je dopraví na ostrov. Z letiště se poté musí dostat nějakým způsobem do svého hotelu 
(využijí tedy s největší pravděpodobností transfer od cestovní kanceláře, či si zaplatí taxi 
službu). Pokud chtějí absolvovat nějaký výlet, znovu musí použít dopravu autem, busem. Při 
individuálním výletě si většinou pronajmou auto, čtyřkolku či skútr. Je tedy velké množství 
využití a je to důkaz, že bez dopravy jsou služby cestovního ruchu neúplné. Zbývá tedy 
poslední otázka a to, zda je funkčnost ostrovního dopravního systému správná a dostatečná. 
Vzhledem k tomu, že jí turisté využívají a i přes mírně chaotický systém je neodradí se na 
ostrov vrátit, věřím, že dostačující je. 
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APLIKACE  LOGISTICKÝCH  TECHNOLOGIÍ  JIT / JIS 
V  DODAVATELSKO - ODBĚRATELSKÝCH  VZTAZÍCH 

 
 

Abstrakt 
Příspěvek se zabývá strategií zásobování s využitím logistických technologií JIT / JIS, které je 

nutné synchronizovat s výrobou. Jsou popsány vzájemné dodavatelsko-odběratelské vztahy 

založené na společném řízení zásob s využitím logistických technologií Just-In-Time, příp. 

Just-In-Sequins. Součástí příspěvku jsou také právní aspekty, které je nutné neopomenout a 

brát v úvahu při jednáních o podmínkách souvisejících s uzavíráním smlouvy mezi 

dodavatelem  

a odběratelem v oblasti zásobování s využitím systému JIT / JIS synchronizovaného 

s výrobou. 

  

Klíčová slova 
Strategie zásobování, synchronizace, dodavatelsko-odběratelské vztahy, logistické 

technologie, právní aspekty 

 
 
ÚVOD 

V současnosti je konkurenceschopnost podniku dána jeho schopností rychle reagovat  

na požadavky zákazníků a případné změny související ve většině případů s inovacemi, což je 

charakteristické zejména v automobilovém průmyslu. Schopnost rychlé reakce souvisí ve 

značné míře na systému zásobování podniku ze strany dodavatelských subjektů. Většina 

podniků obvykle uplatňuje strategii v oblasti zásobování od více dodavatelů, což souvisí s 

poměrně silnou konkurencí mezi dodavateli a z toho vyplývající krátkodobé výhody zejména 

v ceně nakupovaného zboží.   

 
1.  STRATEGIE  ZÁSOBOVÁNÍ  OD  VÍCE  DODAVATELŮ 
 

Jedním z rozhodujících kritérií při výběru dodavatelů je cena nakupovaného produktu, 

která je tradičně ovlivňována výrobními náklady dodavatelů, poměrem mezi nabídkou a 

poptávkou a intenzitou konkurence mezi dodavateli. Silné konkurenční prostředí je ve většině 

případech důvodem k uzavírání krátkodobých dodavatelsko - odběratelských smluvních 

vztahů. Uvedená strategie řízení v oblasti nákupu a zásobování se stala nosným pilířem 

v oblasti  zásobování v mnoha podnicích. Krátkodobé smlouvy, uzavřené v mnoha případech 

z důvodu získání okamžitého efektu výhodného nákupu, jsou z hlediska analýzy jednodušší, 

než je tomu u smluv dlouhodobých.  

Při převaze nabídky a stoupající intenzitě konkurenčních nabídek, dochází u dodavatelů  

ke krátkodobému snížení cen nabízených produktů. Často se cenová hladina mnohdy nachází 

pod  požadovanou úrovní dodavatelů a v případě nekalé soutěže se dokonce nachází pod 

jejich průměrnými výrobními náklady. Popsaný proces však nemá dlouhodobý charakter a 

dává prostor spekulativnímu nákupu. Dlouhodobě se mohou dodavatelé udržet na trhu pouze 
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tehdy, jsou-li schopni v dané situaci realizovat určitý zisk. Je zřejmé, že bez ohledu na 

krátkodobou nákupní strategii odběratelů, rozhodnou o konečné tržní ceně dlouhodobé 

nákladové struktury. 

 

Zásobování podniku od více dodavatelů, uzavírání krátkodobých dodavatelsko-

odběratelských smluv a rostoucí konkurence mezi dodavateli, souvisí obvykle s přirozenou 

snahou odběratelů zabezpečit výrobní proces podniku po stránce materiálové  a  současně 

využít výhod, které souvisejí se změnami v tržních podmínkách daného prostředí. Setrvávání 

managementu nákupu na uvedené strategii se projeví v realizaci objednávek materiálu u 

jednotlivých dodavatelů v malých dávkách. Tímto způsobem se udržuje odběratel dodavatele 

v nejistotě a obavách o budoucnost. 

 Proces zásobování může být realizován podle potřeby nebo za účelem pořizování 

zásob.  

Při zásobování podniku podle potřeby je potřebný materiál pořízen bezprostředně tehdy, kdy 

je spojen s konkrétní zakázkou. Předchází se tak nákladům souvisejících s úroky, 

skladováním a vázáním finančních prostředků. Nevýhodou je obtížné plánování a možnost 

vícenákladů v případě opožděného dodání materiálu. 

Pořizování zásob souvisí se snahou zabezpečit výrobní proces potřebným materiálem a 

předejít možnému zastavení výroby z důvodu jeho nedostatku. Tvorba zásob vytváří 

nezávislost výroby na dodavatelích resp. na dodavatelských vztazích. Skladové zásoby 

umožňují odolávat cenovým výkyvům na trhu zásobování. Nevýhody související 

s pořizováním zásob je vázání finančních prostředků v zásobách, v jejich nutném skladování a 

udržování.3 

  

2.   ZÁSOBOVÁNÍ   SYNCHRONIZOVANÉ  S  VÝROBOU 
Princip zásobování podle požadavku výroby souvisí s rozvojem automobilového 

průmyslu  s cílem eliminovat nadbytečné zásoby komponent v montážním závodě. Rostoucí 

poptávka, ale i konkurenční prostředí, kladou stále větší nároky na výrobce a tak 

automobilkám nezbývá, než soustředit veškeré své úsilí na hledání stále sofistikovanějších 

inovací na všech stupních životního cyklu výroby automobilů. 

Zásobování podniku podle požadavku výroby s využitím systému JIT/JIS je obvykle 

založeno na nadstandardních vztazích mezi dodavatelem a odběratelem, které jsou podloženy 

dlouhodobými partnerskými vztahy a vzájemné důvěře zejména v oblasti  kvality a 

spolehlivosti dodávaných produktů. Aby výroba produkující až několik stovek finálních 

produktů denně mohla bezchybně a plynule fungovat, musí bezchybně fungovat také 

logistické zásobování jednotlivých komponent nebo modulů potřebných pro výrobu. 

Snahy o minimalizaci skladových zásob byly z počátku orientovány na přímé dodávky 

v objemových množstvích požadovaných komponent v souladu s uzavřenou dlouhodobou 

rámcovou smlouvou. Přímé dodávky jsou v daném případě  upřesňovány co do množství 

                                                 
3 ČUJAN,Z., Výrobní a obchodní logistika. . Skripta – I. vydání. Zlín: UTB - FT, 2008. ISBN 978-80-7318-730-
9. 
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požadovaných komponent prostřednictvím odvolávek, které se liší od rámcově dohodnutého 

množství minimálně. Způsob přímého zásobování řízený odvolávkami vyžaduje bezchybné a 

pružné předávání informací mezi odběratelem a zákazníkem. Informační technologie v oblasti 

logistiky mají nezastupitelnou roli pro zajištění toků informací a možnost přijímání správných 

rozhodnutí. Informační a řídící podnikové systémy umožňují získat relativně rychlý přehled  

o dodavatelích, stavu skladových zásob, stavu rozpracované výroby a v mnoha dalších 

oblastech. V oblasti logistických procesů je informační systém obvykle využíván i na 

jednotlivých výrobních operacích pro podchycení pohybu materiálů, polotovarů  a výrobků. 

 
3.  VYUŽITÍ  LOGISTICKÝCH  TECHNOLOGIÍ  V  ZÁSOBOVÁNÍ 
 

V dopravním propojení výrobních a spotřebních (dodávajících a odebírajících) článků 

logistických řetězců znamená velmi časté dodávky požadovaných komponent v požadovaném 

množství „právě včas“, tj. v okamžiku vzniku potřeby u odběratele, čili v co možná 

nejpozdějším okamžiku. Dodávající článek se tedy přizpůsobuje odebírajícímu článku, což lze 

provést na základě jedné ze dvou možných strategií: 

1. strategie synchronizační, kdy dodavatel vyrábí a vzápětí (bez skladování) odebírá přesně 
požadované množství v souladu s  požadavky odběratele v dohodnuté frekvenci. Tím 
dodavatel ušetří náklady na uskladnění, ale jeho výroba v malých dávkách se stane 
nákladnější, vzrostou také náklady spojené s přepravou k odběrateli a také přepravní 
vzdálenost se může stát limitujícím faktorem, 

2. strategie emancipační, kdy dodavatel vyrábí větší dávky s nižšími výrobními náklady. 
Aby uspokojil odběratele dodává zboží v malých objemech, ale častěji. Zboží expeduje 
přes sklad – dodávky se tedy uskutečňují až ze skladu dodavatele. Vzniknou tak náklady 
na uskladnění a celkové logistické náklady budou vyšší4 

 
Uvedeným možnostem vyhovují logistické technologie známé pod zkratkou  JIT a JIS. 

Jedná se o manažerskou filosofii, která má za úkol zamezit jakémukoliv plýtvání prostředků, 

času, kapacit a vede k minimalizaci nákladů v průběhu celého výrobního procesu. Za plýtvání 

je považováno to, co nepřidává hodnotu výrobku. Eliminace plýtvání se dosahuje dodáním 

materiálu v pravou chvíli na správné místo. Předpokladem je perfektní přísun materiálu v 

požadovaném množství, kvalitě a termínu. Smyslem JIT je vyloučit prostoje a zrychlit reakce 

na změny související s požadavky zákazníků a tím zvýšit konkurenceschopnost podniku. Tato 

koncepce překračuje hranice podniku a při správné implementaci zahrnuje i podnikové okolí. 

Cílem jsou „nulové zásoby“ a 100% kvalita. Tohoto cíle se však nedosahuje přenecháním 

starostí a nákladů spojenými se zásobami na dodavateli, ale dokonalou spoluprací a 

koordinovaností mezi dodavatelem a odběratelem. Technologie JIT a JIS se osvědčují 

především pro ty položky, které se používají opakovaně. 

Rozhodujícími prvky pro aplikaci technologií  JIT a JIS je redukce komplexnosti 

produktů a výrobních procesů. Pro určení vhodnosti komponent pro obě logistické 

technologie se nejčastěji využívá kombinovaná analýza ABC-XYZ. 

                                                 
4 PERNICA, P. , NOVÁK, R., ZELENÝ, L., SVOBODA, V., KAVALEC, K. Doprava a zasilatelství. vyd. 
ASPI Publishing, 2001. 172-173 s. ISBN 80-8639513-8 
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ABC analýza (Paretova analýza) – hodnotí položky podle spotřeby (množství 

materiálového toku) a řadí je do následujících skupin: 

A – klíčová skupina - malý počet položek s vysokou spotřebou (cca 20% položek, 80% 
spotřeby) 

B – střední počet + průměrná spotřeba 
C – velký počet položek s nízkou spotřebou 
 
XYZ – klasifikace podle obrátkovosti (obrátkovost = roční objem prodeje / průměrná 

hodnota zásob) 

X – vysoká obrátkovost (hodně se prodá, málo se zdrží na skladě) 
Y – průměrná obrátkovost 
Z – nízká obrátkovost 
 

Metodu Just in Time je vhodné použít pro kombinaci AX – malý počet položek 

s vysokou spotřebou a vysokou obrátkovostí.5 

 

Tab. 1 - Klasifikace komponent vhodných pro aplikaci JIT – ABC-XYZ analýza6 
Přesnost odpovědi Hodnota 

A B C 
 

X 
vysoká hodnota 
spotřeby, vysoká 
přesnost predikce, 
plynulá spotřeba 

střední hodnota 
spotřeby, vysoká 
přesnost predikce, 
plynulá spotřeba 

nízká hodnota 
spotřeby, 
vysoká přesnost 
predikce, 
plynulá spotřeba 

 
Y 

vysoká hodnota 
spotřeby, střední 
přesnost predikce, 
poloplynulá spotřeba 

střední hodnota 
spotřeby, střední 
přesnost predikce, 
poloplynulá spotřeba 

nízká hodnota 
spotřeby, 
střední přesnost 
predikce, 
poloplynulá spotřeba 

 
Z 

vysoká hodnota 
spotřeby, nízká 
přesnost predikce, 
stochastická spotřeba 

střední hodnota 
spotřeby, nízká 
přesnost predikce, 
stochastická spotřeba 

nízká hodnota 
spotřeby, 
nízká přesnost 
predikce, 
stochastická spotřeba 

 
Zainteresovanost zaměstnanců je nutná na všech úrovních, protože v konečném 

důsledku o úspěchu JIT rozhodne i přístup každého z nich. Je také potřebné delegovat 

rozsáhlejší kompetence na výrobní dělníky, zejména s ohledem na možnosti jejich 

bezprostřední kontroly výroby. Současně je třeba zajistit i vysokou kvalifikaci výrobních 

dělníků s ohledem na nutnost zajištění pružnosti výroby, minimalizaci neproduktivních časů 

atd.. 

                                                 
5 Economic Wizard v.o.s., Ekonomický slovník | Logistika, [cit. 21. března 2006]. Dostupný na WWW: < 
http://www.ewizard.cz/logistika-slovnik.php?detail=356 > 
6 JUROVÁ, M.: Procesní řízení ve výrobní logistice. Logistika, 2004, roč. X, č. 10, s. 48 
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Předpokladem dobrého fungování JIT je i pružnost v zajištění výroby. Krátkodobá 

pružnost je schopnost výrobního organismu se co nejrychleji přizpůsobit změnám potřeb 

v rámci stanoveného sortimentu. Dlouhodobá pružnost vyžaduje doplňování výrobních 

prostředků o nová zařízení, nářadí, programová vybavení tak, aby s dostatečným časovým 

předstihem byl podnik schopen reagovat na měnící se potřeby zákazníka. Informační spojení 

jednotlivých článků dodavatelského řetězce je zastřešeno počítačovými systémy, fyzické 

propojení zastupuje dopravní síť mezi podniky a provozy, případně manipulační systém 

uvnitř dílen. Informační systém může poskytovat informace nutné ke správnému zvolení 

přepravy, balení či distribuce. I jeho prostřednictvím může být dosaženo optimalizace. 

Vytváří se databanka, která uchovává data a zodpovědná osoba může v kterémkoli okamžiku 

zjistit komplexní informace potřebné k zajištění odpovídajícího pohybu zboží. 

Taktéž přechod ke standardizovaným normovaným obalům a nakládacím pomocným 

prostředkům s možností tvorby kombinovaných dopravních systémů může podniku snížit 

časové ztráty, snížit náklady na balení, obaly může využít jako náhradu za uskladnění, 

zautomatizují se překládky a sníží se transportní škody, které mohou vznikat zvolením 

nevhodného obalu. 

 
Důležitá je vzájemná spolupráce dodavatele a odběratele na zabezpečení vysoké kvality, 

technické úrovně výrobků a snížení nákladů. Úzké vztahy mezi nimi umožňují koordinovat 

aktivity s maximálním stupněm vstřícnosti, což se pak může výrazně projevit ve finálním 

efektu. 

 
 3.1  Aplikace logistických technologií v automobilovém průmyslu 

Aby výroba produkující až několik stovek vozů denně mohla bezchybně a plynule 

fungovat, musí bezchybně fungovat i logistické zásobování komponent nebo modulů 

potřebných pro výrobu těchto vozidel. Zajištění tohoto požadavku není jednoduché. 

Z přístupných zdrojů existuje až 50 tisíc reálných montážních variant. Zákazník má totiž 

možnost si vůz při objednávce konfigurovat podle vlastního přání. Při široké škále barevných 

odstínů, motorizace, interiérové výbavy a dalších volitelných doplňků je prakticky každý vůz 

na montážní lince unikát. Představa, že by si samotní výrobci automobilů drželi zásoby 

modulů a komponent pro finální montáž před linkou, je v podstatě utopická a proto se většina 

z nich snaží zásoby redukovat. Skladování takového množství komponent by totiž nejen 

zabíralo neuvěřitelné množství plochy, kterou je potřeba využít pro účely výroby, ale zejména 

by pro výrobce představovalo obrovskou zátěž v množství prostředků vázaných v zásobách. 

Řešení nabízí koncepce Just-In-Time. Ovšem ani samotný JIT není odpovědí na potřebu 

zásobování montážní linky takovými typy dílů, jejichž specifikace odpovídá požadovanému 

vybavení konkrétního vyráběného vozu.  

Pro tyto případy automobilky aplikují princip dodávek v systému známém pod 

označením Just-in-Sequens. V tomto případě pak jednotlivé díly putují na linku přesně v 

pořadí, ve kterém se budou montovat do automobilů v požadované výbavě a provedení.  

V praxi to znamená, že automobilka pošle dodavateli plán výroby jednotlivých vozidel  

s přesným pořadím montovaných vozidel a požadavky na moduly od dodavatele. Dodavatel 
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podle tohoto plánu vyrábí a dodává díly přímo na montážní linku přesně v pořadí vyráběných 

vozů na lince. 

Pořadí vyráběných automobilů se určuje během plánování výroby a dodavatelům je 

zasíláno přibližně dva dny před samotnou montáží v podobě sekvenčních impulzů, které 

definují pořadí v jakém je potřeba jednotlivé moduly dodat. Bohužel pro dodavatele, u 

výrobců jako je VW nebo Škoda Auto, toto pořadí nemusí být definitivní a může být ještě 

upravováno díky nenadálým událostem, které se mohou vyskytnout během svařování a 

lakování. Například drobná vada na laku znamená vyřazení karoserie ze sekvenčního pořadí a 

poté, co se vada opraví, je karoserie vložena zpět na linku. Oba uvedené příklady vyžadují 

změnu pořadí, ve kterém se vozy montují na lince. Definitivní pořadí, ve kterém je potřeba 

díly dodat, tak odchází k dodavateli často až poté, kdy auto vyjede z lakovny. Nyní má 

dodavatel minimum času na to, aby smontoval a vychystal potřebné moduly a komponenty 

tak, aby odpovídaly finální sekvenci vyráběných vozidel, a aby byly včas expedovány na 

montážní linku. Pro dodavatele tento postup představuje vysoké nároky na přesnost dodávek a 

to jak z časového hlediska, tak i co se týče správného pořadí dodávaných modulů. Proto již v 

některých případech nepostačuje expedovat v systému JIT, resp. v sekvenci a je nutné 

sekvenčně také montovat finální sestavy.  

 
Leadtime: 
 

 LT = TN + TT + TV   [min] 
 
kde: 

 TN = čas potřebný pro naložení 
 TT = čas potřebný pro transport (včetně rezervy) 
 TV = čas potřebný pro vykládku 
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Obr. 1 -  Zásobování výroby komponenty v systému JIS 3 
 

V současné době některé automobilky ustupují od těchto tvrdých podmínek, za kterých 

může dodávat pouze omezené množství dodavatelů schopných sekvenční dodávky zajistit. Ne 

všichni dodavatelé totiž splňují předpoklady pro takovouto spolupráci, ať již z důvodu větší 

dojezdové vzdálenosti, nebo vybavenosti IT infrastruktury. Důležitou roli hraje samozřejmě i 

velká finanční náročnost na zajištění tohoto způsobu dodávek pro výrobce, a proto se stále víc 

začíná prosazovat trend tzv. „fixních", tedy neměnných sekvencí. Celý proces je založen na 

skutečnosti, že automobilky (jako např. Ford, Jaguar, BMW) zasílají předpovědi sekvence 

dva a více dní dopředu a tyto již nemění. Výpadky, či nenadálé změny v lakovně, svařovně 

nebo motorárně, řeší pomocí vlastních skladových pojistných zásob. Automobilky pak při 

výběru způsobu sekvencování musí zákonitě porovnávat finanční náklady obou variant, kdy 

na jedné straně stojí rostoucí finanční požadavky dodavatele spojené s rostoucí náročností 

zajištění dodávek a na straně druhé výše kapitálu blokovaného v pohotovostní zásobě  

u samotného výrobce. Přechod na „fixní" sekvencování každopádně může zásadním 

způsobem rozšířit okruh dodavatelů, se kterými mohou automobilky navázat spolupráci v 

sekvenčním režimu. Díky tomu, že dodavatel obdrží předpověď dva až více dní dopředu, je 

schopen si efektivněji rozplánovat vlastní montáž, nejlépe již v pořadí, ve kterém bude 

následně expedovat, a proto nemusí držet pojistnou zásobu jednotlivých modelů. Současně 

přestává platit pravidlo krátké dojezdové vzdálenosti, neboť při objednávkách s dvou nebo i 

více denním předstihem již nehraje takovou roli. 

Koncepce JIS sekvenčních dodávek je typickým příkladem procesu, který úzce souvisí  

s informačními technologiemi (IT systém). Komunikace mezi automobilkou a dodavateli  

a zejména pak samotná sekvenční expedice musí být naprosto precizní a bezchybná a proto je 

snaha co nejvíce eliminovat zásahy lidského faktoru a tím možného vzniku chyb. To však lze 

pouze za předpokladu využití vhodných informačních technologií. Již samotné předávání 

zpráv - sekvenčních impulzů (referenčních dat, předpovědí sekvence, sekvence samotné) se 

realizuje výhradně elektronicky. Buď pomocí elektronické výměny dat (EDI) nebo u in-house 

sekvenčních dodavatelů zpřístupněním systému automobilky. Dodavatel musí disponovat 

velice kvalitní a spolehlivou IT infrastrukturou a řešením, které bude umět sekvenční impulzy 

nejen přijímat, ale i zpracovávat a kontrolovat případné chyby (duplicita sekvenčních čísel, 

nebo naopak chybějící sekvence, správnost položek apod.). Dalo by se říci, že ještě 

podstatnější úlohu plní podobné systémy během řízení sekvenční výroby a následně při 

samotné expedici, která je z celého procesu asi tím nejkritičtějším bodem. Všechny díly totiž 

musí odcházet již přesně v pořadí, v jakém budou dodávány na montážní linku a také musí 

být správně označeny, vždy podle jasně definovaných požadavků automobilek. Každý díl je 

proto potřeba olepit sekvenční etiketou, která popisuje dodávanou komponentu a definuje pro 

jaký vůz je určena. V případech, kdy je dodavatel nucen rychle reagovat na měnící se 

požadavky automobilky, se sekvenční výlepy tisknou automaticky ihned při příjmu 

                                                 
3 ČUJAN,Z. Výrobní a obchodní logistika. . Skripta – I. vydání. Zlín: UTB - FT, 2008. ISBN 978-80-7318-730-
9. 
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sekvenčního impulzu tak, aby na přípravu bylo dostatek času. V případě „fixní" sekvence je 

možné tisknout etikety až v okamžiku, kdy se začínají vyrábět a kompletovat komponenty pro 

daný vůz. Rozhodne-li se dodavatel plně synchronizovat svoji výrobu s montáží automobilky 

(pořadí jednotlivých montovaných vozů), je možné informační systém využít také na řízení 

sekvenční montáže. Pomocí informačního systému si totiž může podle obdržené objednávky 

(sekvenčních impulzů) přímo vygenerovat svůj návrh (plán) dodávky, v jakém pořadí bude 

jednotlivé komponenty vyrábět a následně umisťovat do expedičních kontejnerů. Navíc se 

automaticky generují a tisknou průvodky, definující všechny materiálové položky, z nichž se 

bude daný díl vyrábět, případně i seznam tzv. přikládaných dílů (nejsou vyráběny, pouze jsou 

do sekvence přibaleny). Díky on-line sběru dat, má dodavatel aktuální přehled o stavu a 

rozpracovanosti výroby, kterou si může kdykoli porovnat s aktuální stavem a požadavky 

automobilky. Při expedici dodavatel pomocí informačního systému jednoznačně označuje 

každý díl (na každé sekvenční etiketě), kontroluje správnost vyrobených komponent a pořadí, 

v jakém jsou v dodávce seřazeny. Automaticky se generují balící a dodací listy, které se opět 

elektronickou formou zasílají automobilce. Navíc informační technologie hrají důležitou roli 

také při vzájemném finančním zúčtování mezi oběma stranami. Z výše uvedeného je patrné, 

že sekvenční dodávky hrají v moderním automobilovém průmyslu významnou roli. Podle 

odhadu společnosti AMR Research se jejich podíl výrazně zvyšuje na úkor standardních 

dodávek. Tato studie uvádí, že již v roce 2010 stoupl JIS dodávek u některých automobilek až 

na hodnotu sedmdesáti procent, tedy že velká část budoucích vozů bude smontována z 

komponent dodávaných v tomto režimu.  

 

 
JIT - kontejner  

Model 
 

Dodavatel 
Název 

dílu 
Řídící 
čas 1660 1200 1840 

 Počet 
kontejnerů 

Vykládací  
místo VW 
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Přístr. 
deska 
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5,26 10 10 

 
„D“ 

NE 
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Obr. 2 -  Diagram řídícího času pro VW Slovakia. Zdroj – vlastní 
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3.2 Zásobování montážní linky 
 

Zásobování montážní linky všemi potřebnými komponenty vyžaduje znalost 

jednotlivých návazností v dodavatelském řetězci, návaznost jednotlivých technologických 

operací na lince a velmi dobré organizační schopnosti potřebné na plynulém zajištění 

dodávek. Současně používané informační technologie umožňují monitorovat jednotlivé 

dodávky a přijímat opatření v případě potřeby.  

Stav jednotlivých položek je velmi snadno monitorován a jištěn malou pojistnou 

zásobou, která je barevně znázorněna zelenou, žlutou a červenou tabulkou. Pokud se množství 

jednotlivých komponent nachází v zelené tabulce, je montážní linka zásobována bez 

problémově. Klesne-li množství do žluté tabulky, je nutné urgovat další dodávku. Pokud 

množství klesne do červené tabulky, jedná se o kritický stav, který vyžaduje operativní řízení 

za účasti dodavatele.  

 

 

 
 

Obr. 3 -  Harmonogram zásobování montážní linky pro čtyři různá provedení7 
 

3.3  Problematika  autodopravy  pro automobilový průmysl 
JIT doprava je možná přímo od dodavatele autodílů, tedy bez logistické služby 

externího logistického dodavatele (EDL), anebo jsou díly s definovanou skladovou zásobou 

zpravidla tři až pět dnů skladovány v logistickém centru. EDL pak provádí JIT dopravu s 

veškerou zodpovědností za kvalitu a včasnost dodávky. 

V prvním případě, kdy přímo dodavatel dodává JIT dopravou díly k odběrateli, je 

limitním faktorem pro uskutečnění tohoto konceptu jeho geografická vzdálenost od odběratele 

a řídící čas k dodání až na montážní linku. Vzdálenost dodavatele od odběratele s udělením 

výjimky pro tento koncept je u některých automobilových výrobců až 70 km. Riziko, jak 

                                                 
7 ČUJAN, Z. Logistika výrobních technologií. Skripta – 1. vydání. Přerov: VŠLG,2013. ISBN 978 – 80 – 87179-
31-4 
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časového zpoždění, tak příliš časného nasekvencování, je kompenzováno větší skladovou 

zásobou u odběratele (častěji pronájem skladu u odaběratele).  

V případě druhém, tedy provádění JIT dopravy přes logistického dodavatele z jeho 

logistického centra  není tolik rizikové. Je ale přesto náročné na systémovou podporu, 

plánování dob odjezdů, nakládek, vykládek a v neposlední řadě i na infrastrukturu v místě 

dopravy. Zde je nutné nabídnout zákazníkovi i alternativní trasy a náhradní nákladní vozidlo 

pro případ kolapsu  

v dopravě, poruchy vozidla, apod. Reakční doba pro toto nouzové řešení je odběratelem 

zpravidla definována jen na krátkých 60 minut. Toto vše jsou aspekty, které mají z 

organizačního hlediska vliv na náročnou JIT dopravu. Tak to uvádí i závazná specifikace8. 

 
4.  PRÁVNÍ  ASPEKTY  ZÁSOBOVÁNÍ  DLE  POŽADAVKŮ  VÝROBY9 

Předmětem smlouvy o zásobování synchronním s výrobou je uskutečňování přesných 

dodávek ve stanovených časových lhůtách a v objednaných množstvích do výroby a rovněž 

zabezpečení jakosti dodávek dodavateli. V rámci takové smlouvy je třeba přísně vymezit 

pravidla v těchto bodech: 

 
• specifikace materiálů a zajištění jakosti 

Materiál, který je předmětem dodání, je přesně popsán. Součástí smlouvy může rovněž 

být výkres, potvrzený oběma stranami. Dále je třeba stanovit, které zkoušky k zajištění 

jakosti musí dodavatel provést. 

Vzhledem k přímým dodávkám do výroby (odpadá vstupní kontrola zboží u 

zákazníka) se při zjištění závad většinou vyžaduje nejen bezúplatná náhradní dodávka, 

ale kromě toho i náhrada nákladů, vyvolaných negativními účinky na výrobní zařízení 

odběratele; 

 

• zapojení výchozích dodavatelů a výchozích materiálů 

Z důvodů jakosti se dodavateli většinou zadávají jmenovité hodnoty pro používaný 

výchozí materiál, nebo se jmenovitě určuje s ním spojený výchozí dodavatel. Důvody 

v tomto směru mohou rovněž spočívat v příslušnosti ke koncernu nebo v zájmech o 

vzájemné (kompenzační) obchody. Přitom je ovšem třeba dbát o to, aby byl dodavatel 

schopen promítnout své znalosti o relevantních trzích zásobování v požadovaném 

směru; 

 

• formy a nástroje 

Náklady a vlastnické poměry u forem a nástrojů musí být přesně a jednoznačně 

vymezeny. Existuje-li u určité formy typ chráněného vzoru, musí v každém případě 

zůstat ve vlastnictví odběratele, aby se zamezilo zneužití. Dále je nutno definovat, kdo 

                                                 
8 VDA (Herausgeber): Standardbelieferungsformen der Logistik - VDA Empfehlung 5010 
Standardbelieferungsformen. 2008, S. 1–42. 
9 ČUJAN,Z. a I. BARANČÍK. Logistika a telematika. Skripta – 1. vydání. Přerov: VŠLG, 2013. ISBN – 978 – 
80 – 87179-29-1.  
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nese náklady na ošetřování a údržbu forem a nářadí. Plánovaná doba upotřebitelnosti 

se má definovat obvykle v závislosti na rozsahu výtěžnosti; 

 

• plán předzásobení (vytváření skladových rezerv) a plán dodávek 

Plánovací systematika, musí být rovněž smluvně dohodnuta z hlediska obsahu a 

časového rozvržení v přesné formulaci. V této souvislosti je nutno stanovit rovněž 

nároky na informační povinnosti, týkající se plánovaných opatření na úseku údržby, 

která jsou spojena s výskytem výrobních prostojů u některé ze smluvních stran. 

Dodavatel je povinen informovat o technických poruchách, které mohou mít dopad na 

plnění dodávek; 

 

• doba platnosti smlouvy (výpovědní lhůty) 

V praxi se smlouvy na zásobování synchronní s výrobou, které se vztahuje na 

speciální druhy materiálů nebo součástí, zpravidla uzavírají na tři roky nebo delší 

období, přičemž obvykle výpovědní lhůty činí pro obě strany šest měsíců. Při hrubém 

porušení smluvních závazků musí nastoupit okamžité vypovězení smlouvy 

z mimořádných důvodů; 

 

• ceny 

Smluvní ceny se zpravidla fixují na období jednoho roku a teprve po jeho uplynutí 

mohou být stanoveny nové. Je-li kalkulace transparentní, může být do smlouvy 

zahrnuta určitá doložka o používání pohyblivých cen, je třeba se jí však na typických 

nákupních trzích vyhýbat, protože výsledná cena při větších odběrných množstvích 

většinou bývá příznivější než podle zveřejněné kalkulace; 

 

• smluvní penále 

Dojde-li v důsledku nedostatku v jakosti dodávek u odběratele k přerušení výrobního 

procesu, poškozený má právo účtovat jako náhradu penále podle nákladových sazeb, 

předem dojednaných podle schválených norem množství a pracovního času. Také 

časové zpoždění dodávek podléhá nárokům na zaplacení penále; 

 

• vytvoření informačně-technických předpokladů 

S cílem zajistit rychlý přenos dat je nutno ve smlouvě rovněž stanovit, která technická 

zařízení musí mít dodavatelé k dispozici; 

 

• zachování tajemství 

Jedná-li se o požadavek zachování služebního tajemství již u normálních 

dodavatelsko-odběratelských dohod, pak nabývá ještě daleko většího významu v 

přípravě smlouvy v systému JIT. Aby se zamezilo přímému úniku know-how směrem 

ke konkurentům zadavatele objednávky, mělo by být uzavírání smluv dodavatele s 
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konkurenty učiněno závislým na souhlase odběratele, nebo by se mělo všeobecně 

vyloučit; 

 

• všeobecné nákupní podmínky 

Na situace, které nejsou ve smlouvě explicitně upraveny, vztahují se všeobecné 

nákupní podmínky 

 
 
 
ZÁVĚR 

Zavádění a řízení technologie JIT je mimořádně náročné. Musí být výsledkem důkladně 

promyšlených opatření všech zúčastněných článků – od dodavatele, přes přepravce až k 

odběrateli. Vzhledem k nedostatečné infrastruktuře je její zavádění v České republice obtížné. 

Zejména přeplněné silnice a nespolehlivost dopravců způsobují řadu problémů v plynulém 

chodu JIT. V posledních letech má však vysoká konkurence veliký vliv na zlepšování kvalit 

přepravců. Při zavádění JIT je nutné především zvážit, co od této technologie očekáváme a 

zda není vhodný jiný druh. 

Pro uplatnění technologie JIT jsou nejvhodnější podmínky tam, kde je stabilní poptávka 

a odběratel má oproti dodavateli dominantní postavení. Dodavatel musí splňovat náročné 

podmínky, jeho činnost musí být v souladu s potřebami odběratele a jeho dodávky musí být 

zvládnuty na vysoké úrovni. To ovšem předpokládá fungování toku informací mezi všemi 

zúčastněnými partnery. Nejčastěji se zásobování v režimu Just in Time využívá v 

automobilovém průmyslu. 
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MARSHALLING YARDS AS A PART OF LOGISTIC CHAIN 

Jozef Gašparík, Pavol Meško, Vladimír Ľupták1 

 

ABSTRACT 

Marshalling yards are part of the railway infrastructure where are sorted the single wagon 

loads. This technical capacity is used by state owned railway undertakings in the frame of 

single wagon loads transport process. In the context of the liberalization of the railway 

market is expected to approach private railway undertakings to marshalling yards. The paper 

deals with the concepts of setting the technical office activities and shunting in non-

discriminatory access. This will involve marshalling yards and their services in logistics 

concepts and increase the flexibility of the rail system. 
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ZRIAĎOVACIE STANICE AKO SÚČASŤ LOGISTICKÉHO 

REŤAZCA 

Abstrakt 
Zriaďovacie stanice predstavujú súčasť železničnej infraštruktúry, kde dochádza k triedeniu 
vozňov v rámci prepravy vozňových zásielok. Technické kapacity využívajú len štátni 
dopravcovia v rámci prepravy jednotlivých vozňových zásielok. V rámci liberalizácie 
železničného trhu sa očakáva prístup súkromných dopravcov do zriaďovacích staníc. 
Príspevok sa zaoberá koncepciami nasadzovania činností technickej kancelárie a posunu pri 
zachovaní nediskriminačného prístupu. To umožní zapojenie zriaďovacích staníc a ich 
služieb do logistických konceptov a zvýšenie pružnosti železničného systému. 
 
Kľúčové slová: zriaďovacia stanica, železničný dopravni podnik, smerové koľaje, obsluha 
súpravy vlaku 

 

Úvod 

Ekonomické podmienky a podnikateľské prostredie sa v EÚ vplyvom globalizácie 
rýchlo menia. Zákazníci využívajúci prepravu železničnou dopravou na distribúciu svojich 
produktov a prísun surovín pre výrobu sú nútení neustále optimalizovať svoje logistické toky. 
To kladie do popredia využívanie technologicky nenáročnú tvorbu ucelených nákladných 
vlakov (odosielateľských vlakov). Výhoda sieťového poskytovania služieb železničnou 
dopravou prostredníctvom produktu jednotlivé vozňové zásielky sa znižuje požiadavkami 
zákazníkov na flexibilitu a rýchlosť dodania. Prispôsobovanie sa aktuálnym podmienkam sa 
v organizácii železničnej dopravnej prevádzky premieta najmä do: 

• znižovania počtu staníc s výpravným oprávnením na podaj a výdaj vozňových zásielok 

v jednotlivých vozňoch a hlavných vlakotvorných staníc na železničnej sieti, 

• spôsobu organizácie zvozu a rozvozu vozňov so zásielkami v atrakčnom obvode 

vlakotvorných staníc, 

• spôsobu organizácie vozňových prúdov medzi vlakotvornými stanicami. 

 
Ďalší problém, ktorý pristupuje v kontexte riešenia technológie prevádzky 

vlakotvorných (zriaďovacích) staníc je štatút verejnosti poskytovania služieb v týchto 
staniciach. Rôzne spôsoby prevádzkovania tejto špecifickej železničnej infraštruktúry 
vzhľadom na reštrukturalizáciu železníc sú náplňou tohto príspevku. 

Technológia práce v zriaďovacej stanici 

Nákladná doprava na železnici je technologicky zložitý proces, ktorého cieľom je 
premiestnenie požadovaných vecí (zásielok, spravidla vozňových) zo stanice odosielacej do 



 

 

 

stanice určenia podľa pokynov prepravcu (zákaz
naložený tovarom (vozňovú zásielku) z
s výpravným oprávnením na podaj vozňových zásielok.
ale technicky možné prepravovať každú zásielk
hnacie vozidlá (najmä k ich výkonnosti a rádovo menšiemu počtu), a k
prevádzky železníc. Z
strane znamená, že je potrebné urč
jednej stanice určenia. Stanice, v ktorých vozidlá prechádzajú z obsluhovacích vlakov na 
priebežné nákladné vlaky (Pn), prípadne z Pn vlakov na iné Pn vlaky, sa nazývajú 
vlakotvorné stanice.
tiež technické prehliadky, niekedy tu dochádza k výmene hnacieho vozidla (preprahu) a pod. 
Pre triedenie vlakov sú zriaďovacie stanice vybavené špeciálnymi koľajovými skupinami 
staničných koľají 
smerovou skupinou sa nachádza tzv. zvážny pahorok, určený na posun spúšťaním.

Vlakotvorné stanice sú uvedené v služobnej pomôcke "Plán vlakotvorby ND".
Vlakotvorné stanice so 
vozidiel sa nazývajú zriaďovacie stanice.

Významné zriaďovacie stanice na sieti ŽSR a SŽDC

Dlhodobým trendom je pokles prepravy jednotlivých vozňových zásielok a 
záujem o ucelené 
dopravcov pri dosahovaní vyššej atraktivity železničnej dopravy a jej začlenenie do 
logistických reťazcov sa stáva produkt logistický vlak. Väčšinou ide o termínované vlaky, 
ktoré sú najčastejšie tvore
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níka). Po železnici je možné poslať vozeň 
ľubovoľného do ľubovoľného tarifného bodu 

Na rozdiel od cestnej dopravy nie je 
u jednotlivo, a to vzhľadom na železničné 

organizácii dopravnej 
tohto dôvodu sa vozňové zásielky radia do vlakov. To ale na druhej 

itým spôsobom zoradiť za sebou vozne, ktoré sú určené do 
jednej stanice určenia. Stanice, v ktorých vozidlá prechádzajú z obsluhovacích vlakov na 
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Pre triedenie vlakov sú zriaďovacie stanice vybavené špeciálnymi koľajovými skupinami 

(vchodová, smerová, odchodová, tranzitná, staničná). Medzi vchodovou a 

Vlakotvorné stanice sú uvedené v služobnej pomôcke "Plán vlakotvorby ND". [8] 
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Tab.1 - Zriaďovacia výkonnosť zriaďovacích staníc na sieti ŽSR a SŽDC 

Zriaďovacia stanica 
Zriaďovacia výkonnosť           

(vozňov/24 h) 

Počet smerových 

koľají 

Ostrava levé n. + Ostrava 

pravé n. 
2849 39 

Nymburk hl. n. 2186 17 

Česká Třebová 1463 32 

Most nové nádraží 1374 33 

České Budějovice 1246 21 

Brno Maloměrice 987 23 

Košice nákladná stanica 1 391 22 

Zvolen východ 376 . 

Žilina-Teplička 930 18 

Žilina osobná stanica 533 . 

Bratislava východ 3 300 37 

Zdroj: spracované podľa [2],[9]  

Verejný prístup k službám v zriaďovacej stanici 

Rozsah a zložitosť problematiky organizácie vozňových prúdov, všetky vzájomné 
väzby a zákonitosti nie je prakticky možné skúmať súčasne. Vzhľadom na komplexnosť sa 
riešenie zostavy plánu vlakotvorby rozdeľuje v štruktúrovanej postupnosti podľa jednotlivých 
kategórií nákladných vlakov, ktorých tvorba je vzájomne prepojená. Štruktúru tvoria tieto 
kategórie nákladných vlakov: 

• medzinárodné vlaky, 

• vnútroštátne prednostné vlaky, 

• odosielateľské vlaky, 

• vyrovnávkové vlaky, 

• jednoskupinové priebežné vlaky, 

• viacskupinové priebežné vlaky, 

• obsluhovacie vlaky atrakčného okruhu. 

V súvislosti s reformnými železničnými balíkmi Európskej komisie dochádza od 90. 
rokov minulého storočia v jednotlivých európskych krajinách k účtovnému a niekde aj 
inštitucionálnemu oddeľovaniu činností prevádzkovania dopravnej cesty od zabezpečovania 
dopravy. V tomto kontexte nastalo aj rôzne začlenenie  vlakotvorných staníc a jednotlivých 
činností, posunovacích prostriedkov a zamestnancov do  vznikajúcich železničných 
podnikov. 

Vlastníctvo infraštruktúry vo vlakotvorných staniciach sa v rámci Európy vyvinulo 
dvoma hlavnými smermi – infraštruktúru vlastní buď správca dopravnej cesty (SDC) 
vlastnený štátom alebo železničný dopravný podnik (ŽDP), ktorý je buď vlastnený štátom alebo 
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súkromným kapitálom. Súčasný stav vlastníctva infraštruktúry vlakotvorných staníc je 
zobrazený v tabuľke 2. 

 

Tab. 2 -. Vlastníctvo infraštruktúry vlakotvorných staníc a príslušnosť obslužného personálu 

Štát Vlastní

k 

Príslušnosť obslužného personálu v stanici 

SDC ŽDP 

Belgicko SDC  PZ, VM 

Česká republika SDC   

Francúzsko ŽDP PP, PV, PZ, T, VM  

Holandsko SDC  PP, PV, PZ, T, VM 

Chorvátsko SDC PP, PV, PZ, T VM 

Luxembursko ŽDP  PP, PV, PZ, T, VM 

Maďarsko SDC  PP, PV, PZ, T, VM 

Nemecko SDC  PP, PV, PZ, T, VM 

Rakúsko SDC PP, PV, PZ, T, VM  

Poľsko ŽDP  PP, PV, PZ, T, VM 

Slovensko SDC PP, PV, PZ, T VM 

Slovinsko ŽDP  PP, PV, PZ, T, VM 

Švajčiarsko SDC PP, PV, PZ, T VM 

Taliansko SDC PP, PV, PZ, T VM 

Vysvetlivky: SDC – správca dopravnej cesty, ŽDP – železničný dopravný podnik, PP - posunovač prípravár, 
PV - posunovač vyvesovač, PZ - posunovač zvesovač, T tranzitér, VM - vozmajster  (VM) 

Zdroj: [5] 
 

Na vlakotvorných prácach, konkrétne na činnostiach zberu dát o vozidlách, technickej 
prehliadky, skúšky brzdy, spájania a rozpájania vozidiel a kontrole tovaru sú priamo 
zúčastnené nasledujúce profesie personálu železničných podnikov: 

• posunovač prípravár (PP), 

• posunovač vyvesovač (PV), 

• posunovač zvesovač (PZ), 

• tranzitér (T), 

• vozmajster  (VM). 

Príslušnosť vymenovaných profesií personálu k železničným podnikom v jednotlivých 
štátoch je tiež uvedená v tabuľke 2. Taktiež vlastníctvo a nasadzovanie hnacích vozidiel pri 
rozraďovaní súprav cieľových vlakov na zvážnom pahorku, ako aj pri zostave súprav vlakov 
a ďalšom posune prechádza vývojom. 

Procesy potrebné na zabezpečenie fungovania prepravy zásielok v jednotlivých 
vozňoch mimo vlakotvorných staníc majú v rámci procesov súvisiacich s prepravou zásielok 
v jednotlivých vozňoch tiež svoje nezastupiteľné miesto. Pri vnímaní týchto dopravných 
procesov z pohľadu vlakotvornej stanice je potrebné posudzovať [5]: 



  15 th International Scientific Conference 
LOGI 2014 

 

  65 

• či vlakotvorná stanica zostavuje a triedi súpravy vlakov pre presne stanovený atrakčný 

obvod, 

• do akej miery je u vlakov dopravujúcich vozne systému prepravy zásielok v jednotlivých 

vozňoch dodržiavaný cestovný poriadok, 

• či systém, ktorý vymedzujú predchádzajúce dva body, bol vzhľadom na snahu zvýšiť jeho 

efektívnosť a zaujímavosť v posledných rokoch vyvinutý ako nový, resp. vznikol 

reorganizáciou tradične používaného systému. 

Rozdelenie práce pri využívaní kapacity zriaďovacích staníc viacerými železničnými 
podniky môže byť nasledujúce: 

• priestorové – železničné podniky majú pridelené určené smerové koľaje, na ktoré 

rozraďujú súpravy svojich vlakov, 

• časové - železničné podniky majú pridelené určené časové pásmo, počas ktorého 

rozraďujú súpravy svojich vlakov buď na všetky smerové koľaje (využívanie celej 

smerovej skupiny v danom čase), alebo na určené smerové koľaje, 

• paralelné – pri vhodnej konfigurácii zvážneho pahorku ak umožňuje simultánne 

rozraďovanie súprav vozidiel, v tomto prípade je možné súčasné rozraďovanie súprav 

vozidiel. 

Otázkou je koncepcia nasadzovania obslužného personálu a posunovacích rušňov. 
Možné sú dva prístupy: 

• obsluha súprav vozidiel sa vykonáva náležitosťami správcu železničnej dopravnej cesty 

• obsluha súprav vozidiel sa vykonáva náležitosťami železničného dopravného podniku, 

v prípade ak operuje viacero železničných podnikov, každý obsluhuje len svoje vozidlá. 

 
Uvedené scenáre je potrebné diskutovať a pripraviť teoretické východiská pre 

napĺňanie nediskriminačného prístupu k zriaďovacím kapacitám v praktickú realizáciu 
prvých požiadaviek súkromných dopravcov na využívanie infraštruktúry zriaďovacích staníc 
a technickej kancelárie. 
 

Záver 

Železničná nákladná doprava sa stretáva s celým radom problémov a znevýhodnení, 
ktoré pramenia do značnej miery z dedičstva unitárnej železnice. Nepružné a pomalé 
technológie prepravy vozňových zásielok, realizovaná systémom zostavy priebežných vlakov 
na normatív vyťaženia súpravy,  prechody záťaže nie sú orientované na rýchlu nadväznosť 
spojov, čo ústi do dlhých dodacích lehôt. 



15 th International Scientific Conference 
LOGI 2014 
 

66 

Skúsenosti hovoria, že zrušenie produktu jednotlivých vozňových zásielok tvoriaci 
tretinový podiel na výkonoch dopravcu vedie v konečnom dôsledku k prepadu jeho výkonov 
až o 50 %. 

Vysoká flexibilita a  komplexné služby s orientáciou na konečného zákazníka vyvolajú 
využívanie aj vlakotvorných kapacít súkromnými dopravcami. Otázka deľby práce na 
železničnej infraštruktúre v týchto technických staniciach je veľkou výzvou na realizáciu 
nediskriminačného prístupu železničných podnikov k železničnej infraštruktúre, podobne ako 
v prípade terminálov intermodálnej prepravy (pozri viac [6]). 

Táto situácia zatiaľ na sieti ŽSR a SŽDC nenastala a preto je potrebné diskutovať 
jednotlivé scenáre a ich výhody a nevýhody. Tieto modely je potrebné posudzovať z dvoch 
pohľadov – zo strany dopravcu a zo strany zákazníka. Dopravca má záujem na tom, aby 
vlaky boli dostatočne vyťažené. Tiež je v jeho záujme to, aby mal vždy k dispozícii pre 
plánované vlaky aj hnacie vozidlá. Zákazník má záujem na tom, aby dostal svoju zásielku 
v požadovanom čase.  

 

Príspevok je spracovaný v rámci riešenia grantovej úlohy VEGA 1/0188/13 „Prvky kvality 

integrovaného dopravného systému pri efektívnom poskytovaní verejnej služby v doprave v 

kontexte globalizácie“, ktorý je riešený na Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov 

Žilinskej univerzity v Žiline. 
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ABSTRACT 

The article deals with systems which helps picking process of materials from warehouse. 

Picking Systems help to minimize logistic costs, faults and save time. Production companies 

and their logistic providers use these picking systems to improve logistic processes to reduce 

costs and should have a competive advantage.. 
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SYSTÉMY PRO VYCHYSTÁVÁNÍ MATERIÁLU 

 

Abstrakt 

Článek se zabývá systémy, pomocí kterých se uskutečňuje proces vychystávání materiálů ze 
skladu. Pomocí těchto vychystávacích systémů dochází k minimalizaci logistických nákladů, 
minimalizaci chybovosti a dále dochází k úspoře času. Jedná se např. o systémy: Pick-by-
Voice, Pick-by-Light, Pick-by-Point, apod. Tyto systémy používají výrobní podniky, tak i 
jejich poskytovatelé logistických služeb s cílem neustále zlepšovat svoje logistické procesy, 
snižovat náklady, aby měly konkurenční výhodu.  
 
Klíčová slova: Vychystávací systémy, logistika, materiál, vychystávání  
 

Úvod 

Logistika hraje důležitou roli ve firmě, její podstatou je však organizace toků od zdroje 
surovin ke spotřebiteli a uspokojení požadavků trhu. Můžeme tedy říci, že se jedná 
o organizování těchto toků tak, aby požadovaný materiál v požadované kvalitě 
a v požadovaném množství byl dodán na dohodnuté místo v požadovaném čase 
s vynaložením vyhovujících nákladů.[1] 

Systémy pro vychystávání materiálu (dále jen Pick-by-Systems) jsou zejména 
používané v automobilním průmyslu (např. ve Škoda Auto a. s.). Pick-by-Systems mají 
hlavně uplatnění ve skladech, ale v automobilovém průmyslu se s nimi můžeme setkat 
i v halách montáže, kde jsou umístěny v prostorách supermarketu. Supermarketem se rozumí 
prostor v blízkosti výrobní linky, kde dochází k vychystávání materiálu a výrobků do 
speciálního vozíku. 

Automatizace skladů prochází velkým rozvojem a obnáší velké investice. Každá firma 
chce dosáhnout svých podnikatelských cílů. Snaží se o optimalizaci nákladů (dnešní trend je 
redukce logistických nákladů), úsporu času a o zabezpečení efektivního řízení služeb, což je 
také důležité. Mimo moderních technologií Pick-by-Systems se uplatňují logistické 
technologie jako jsou čárové kódy, RFID (Radio Frequency Identification - Radiofrekvenční 
systém) identifikace a další.  

 

Pick by Light 

Pick by Light je sytém, kde vychystávání materiálu je prováděno na základě světelné 
signalizace. Pick by Light je řešení pro vychystávání zboží, kdy operátora (skladníka) navádí 
světelné indikátory u skladových pozic. Zaměstnanec je nasměrován systémem na místo 
vychystávání, kde odebere požadované množství dle pokynů na panelu. Pick by Light se 
vyznačuje modulární strukturou, kterou lze kdykoli rozšířit a spojit s dalšími dílčími 
technologiemi. Pick by Light je znázorněn na Obrázku č. 1. 
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Zdroj: [3] 

Obr. 1 - Pick by Light systém 
 

Pick-by-Voice 

Pick by Voice je sytém, kde vychystávání materiálu je prováděno na základě hlasu. Pick 
by Voice je další z možných technologií pro optimalizaci vychystávání, která osvobodí 
pracovníka od zbytečných pracovních postupů, např. zastaralé používání papírového 
vychystávání, a začíná se spoléhat na hlasové pokyny, které se mu dostávají prostřednictvím 
sluchátek a mikrofonu. Zadávání dat se tedy nedostává pomocí klávesnice nebo scanneru, ale 
pouze mikrofonem. Kromě toho, lze systém Pick by Voice využít v kombinaci s technologií 
čárových kódů. 

Pracovník dostává příkazy prostřednictvím sluchátek s mikrofonem, které jsou 
připojeny k malému mobilnímu počítači. Údaje získané mikrofonem, je myšleno: informace 
o položce, množství a její poloze, které pracovník přijímá. Pracovník musí nejprve naskenovat 
sekvenční výlep, který obsahuje čárový kód a údaje o materiálu a kód vozíku. Po naskenování 
dostane hlasový pokyn k vychystávání, kolik dílů má vychystat a do kterých pozic na vozíku 
je má uložit. Následně pracovník potvrdí hlasem jak pozici odebíranou, tak pozici na vozíku, 
do které díl uloží. Díky tomuto procesu se pracovník soustředí na samotný proces ručního 
vychystávání a tím je dosaženo větší přesnosti vychystávání materiálu. Komunikace systému 
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je realizována pomocí malého přenosného počítače, který pracovník nosí v pouzdře na 
opasku. Výše zmíněná technologie je znázorněna na Obrázku č. 2. 

 

 Zdroj: [3] 
Obr. 2 - Pick by Voice systém 

 

Závěr 

V moderním logistickém skladu s vysokým výkonem obrátky je důležité realizovat 
procesy s jistotou a bezpečně a přesto ušetřit čas. Vychystávací systémy jako  
např. Pick-by- Voice, Pick-by-Light a jiné mohou při vhodných procesech probíhajících ve 
skladu přispět výraznou měrou ke zvýšení produktivity a snížení výskytu chyb. Je důležité si 
správně vyhodnotit, kde výše zmíněné systémy pro vychystávání materiálu se firmě vyplatí 
a kde ne. Správné uplatňováni logistických řešení je přirozeným nástrojem konkurenčního 
boje a může tvořit rozhodující strategickou výhodu. Efektivní řízení nákladů společnosti může 
v dnešní době rozhodovat o její samotné existenci. 

 

Tento článek vznikl v rámci udržitelnosti projektu „Podpora stáží a odborných aktivit při 

inovaci oblasti terciárního vzdělávání na DFJP a FEI Univerzity Pardubice, reg. č.: 

CZ.1.07/2.4.00/17.0107“, v  týmu Logistika a logistické technologie. 
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COOPERATION DEVELOPMENT BETWEEN CZECH 
AIRLINES AND KOREAN AIR 
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ABSTRACT 

The article deals with cooperation development between Czech Airlines and Korean Air. The 

latter firm bought a 44 % stake in Czech national air carrier in 2013 and this article analyses 

the cooperation potential of these two companies. It also considers Korean Air’s involvement 

on Czech Airlines’ development. There are also analyzed potential synergistic effects 

resulting from cooperation between Czech Airlines and Czech charter carrier Travel Service 

which is going to buy a 34 % stake in the company. 
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ANALÝZA SPOLUPRÁCE ČESKÝCH AEROLINIÍ 
SE SPOLEČNOSTMI KOREAN AIR A TRAVEL SERVICE 

 
Abstrakt 
Příspěvek shrnuje poznatky z dosavadního vývoje spolupráce Českých aerolinií se společností 
Korean Air, která v českém národním leteckém dopravci v roce 2013 získala 44% podíl. Je 
zde uveden potenciál spolupráce včetně úvahy nad mírou zainteresovanosti korejského 
investora na rozvoji ČSA. Pozornosti autora rovněž neunikla nově navázaná spolupráce 
Českých aerolinií s konkurenčním dopravcem Travel Service, jenž oznámil úmysl vstoupit do 
vlastnické struktury ČSA. S touto problematikou souvisí závěr příspěvku, který obsahuje 
prognózu možných variant budoucího vývoje Českých aerolinií. 
 
Klíčová slova: spolupráce, letecká doprava, České aerolinie, fúze a akvizice, trendy v letecké 
dopravě, Korean Air, Travel Service 
 

Úvod 
Na podzim roku 2012 zahájila Vláda ČR proces hledání strategického partnera pro 

České aerolinie, který by vstoupil do vlastnické struktury podniku a pomohl firmě v rozvoji 
na vysoce konkurenčním trhu letecké dopravy v Evropě. Z padesáti oslovených leteckých 
podniků se do tendru přihlásili dva zájemci: Qatar Airways a Korean Air. Závaznou nabídku 
na převzetí 44% podílu v ČSA nakonec podala pouze společnost Korean Air, která za 
uvedený balík akcií nabídla 67,5 milionů Kč. V dubnu 2013 Vláda ČR rozhodla o prodeji 
minoritního podílu ČSA korejskému dopravci. [1] Od podpisu smlouvy již uběhlo 18 měsíců 
a je tedy namístě vyhodnotit výsledky dosavadní spolupráce obou dopravců. 

1 Aktuální situace na trhu letecké dopravy v Evropě 
 Trh letecké dopravy v Evropě lze charakterizovat jako dynamické a vysoce 

konkurenční prostředí, ve kterém se pohybuje velký počet dopravců. Na jedné straně jde o 
tradiční, tzv. full service dopravce, kteří musí čelit silné konkurenci ze strany 
nízkonákladových aerolinií. Tyto tzv. low-cost společnosti provozují svou činnost na principu 
odlišného business modelu, mají jinou strukturu nákladů, jsou velmi flexibilní a na trhu se 
pohybují s vyšší mírou agresivity. Tradiční letecké společnosti jsou tak donuceny hledat 
způsoby neustálého snižování nákladů ve všech možných oblastech, aby si udržely 
konkurenceschopnost. Jedním ze způsobů je navázání užší kooperace s ostatními dopravci, 
která v současnosti již překračuje hranice pouhé smluvní, resp. alianční spolupráce. 
V posledních několika letech tak bylo možné na trhu letecké dopravy v Evropě zaznamenat 
několik fúzí a akvizic, a lze tedy konstatovat, že trh letecké dopravy směřuje k větší 
koncentraci, resp. konsolidaci leteckých dopravců. Ti tak díky spolupráci s kapitálovou účastí 
mohou dosahovat značných synergických efektů a úspor z rozsahu a vytvořit si 
konkurenceschopnější podmínky, jež jim umožní setrvat na přesyceném trhu letecké dopravy 
v Evropě. [2] 
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První významnou fúzí v tomto odvětví na evropském kontinentu bylo spojení dopravců 
Air France a nizozemské společnosti KLM v roce 2004. Jako další příklad lze uvést fúzi 
společností British Airways a španělského dopravce Iberia. K té došlo v roce 2010, tedy 
v období, kdy se letecká doprava potýkala s nižší poptávkou. Největší skupinu, jež sdružuje 
letecké dopravce v Evropě, představuje Lufthansa Group, která vlastní významné podíly mj. 
v následujících aeroliniích: Austrian Airlines, Swiss International Air Lines, Brussels 
Airlines, Germanwings. [2] 

Nekonsolidují se pouze evropské společnosti vzájemně, dochází také i k akvizicím ze 
strany mimoevropských investorů. Jako příklad lze uvést společnost Etihad Airways ze 
Spojených arabských emirátů, jež drží podíly v následujících evropských leteckých 
dopravcích: Air Berlin, Air Serbia, Darwin Airline, Alitalia. 

Je zřejmé, že České aerolinie jakožto dopravce regionálního charakteru nemohou 
dlouhodobě setrvat v odvětví bez strategického partnera, se kterým by dosáhly patřičných 
synergií. Z výše uvedeného je zřejmé, že ČSA potřebují investora, jenž umožní přispět ke 
stabilizaci firmy, poskytne příslušné know how a pomůže zlepšit využití jejich stávající 
kapacity. 

2 Důsledky spolupráce mezi ČSA a Korean Air 
Mezi nejvýznamnější změny, jež nastaly po vstupu společnosti Korean Air do 

vlastnické struktury Českých aerolinií, lze zařadit zejména rozšíření vzájemné code-share 
spolupráce obou dopravců a zahájení pravidelné linky mezi Prahou a jihokorejským Soulem 
Českými aeroliniemi v červnu 2013. Je nutné podotknout, že pravidelné spojení mezi 
uvedenými metropolemi provozuje již od roku 2004 společnost Korean Air. V současnosti 
létá korejský dopravce mezi zmíněnými městy čtyřikrát týdně, což je nejvyšší možná 
frekvence na dané trati, kterou umožňuje bilaterální dohoda mezi Českou a Korejskou 
republikou. Ta povoluje každému dopravci, jenž provozuje letecké spojení mezi zmíněnými 
městy, pouze čtyři týdenní frekvence. České aerolinie zahajovaly linku do Soulu se dvěma 
týdenními frekvencemi, od července 2013 se četnost spojení zvýšila na tři a od letní sezóny 
2014 nabízí letový řád ČSA celkem čtyři spoje týdně. Celkový počet týdenních spojů na 
uvedené relaci tedy v současnosti činí osm letů. Došlo tudíž ke zdvojnásobení počtu frekvencí 
na dané relaci, čehož s ohledem na uvedenou bilaterální dohodu samotný korejský dopravce 
nemohl dosáhnout. [3] 

Mezi Prahou a Soulem tak vzniklo páteřní letecké spojení, z jehož koncových bodů 
směřuje celá řada návazných linek, na kterých mají oba dopravci umístěn svůj kód (tzv. code-
share). Návazné spoje ze Soulu provozované korejským dopravcem, na kterých ČSA umísťují 
své číslo linky, směřují mj. do následujících destinací: Bangkok, Guam, Hanoj, Ho Či Minovo 
město, Jakarta, Kuala Lumpur, Osaka, Tokio, Honolulu, Auckland, Peking a celá řada dalších 
měst nacházejících se v Asii a Tichomoří. Svůj kód má na linkách provozovaných Českými 
aeroliniemi umístěn i dopravce Korean Air, jedná se například o spojení do těchto destinací: 
Milán, Nice, Paříž, Řím, Stockholm, Stuttgart, Curych apod. [3] 

Linka z Prahy do Soulu, kterou provozují ČSA, je zajišťována širokotrupým letadlem 
typu Airbus A330-300, reg. OK-YBA. Majitelem letounu je společnost Korean Air a ČSA si 
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jej pořídily na operativní leasing.
[3] [4] 

Je potřeba uvést
Českými aeroliniemi, a zveřejnění informací o chystaném začlenění dálkového letounu Airbus 
A330-300 do flotily
Korean Air, došlo v
Oznámení o navázání užší spolupráce s
závazné nabídky na převzetí příslušného podílu v
konstatovat, že
ČSA korejským 

Původním záměrem společnosti
v Praze. V
cestujících 
přispět k
vzájemné spolupráce zejména v
může významně přispět ke snížení nákladů a vytvoření konkurenceschopnějších podmínek na 
trhu letecké dopravy

Potenciál 
spolupráce mezi 
Vzájemný obr
vývoj vzájemného obchodu mezi oběma státy od roku 1993. Tento pozitivní trend 
ekonomické spolupráce ob
přepravy nákladu.

Obr
     

Praha (potažmo celá ČR) se zároveň pro 
turistickou destinací. Dokazují to rostoucí počty korejských turistů v
Tento fakt má zcela nepochybně vliv na potenciál rozvoje páteřní linky mezi 
Soulem.
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Je potřeba uvést
Českými aeroliniemi, a zveřejnění informací o chystaném začlenění dálkového letounu Airbus 

300 do flotily
Korean Air, došlo v
Oznámení o navázání užší spolupráce s
závazné nabídky na převzetí příslušného podílu v
konstatovat, že výše
ČSA korejským investorem

Původním záměrem společnosti
Praze. V souladu s

cestujících směřujících z
přispět k lepší obsazenosti
vzájemné spolupráce zejména v

ůže významně přispět ke snížení nákladů a vytvoření konkurenceschopnějších podmínek na 
trhu letecké dopravy
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Zdroj: ČSÚ  

Obr. 2 - Vývoj počtu korejských turistů v ČR.  
    
  Region, ve kterém strategický partner českého dopravce sídlí, je pro cestující z Prahy 

atraktivní a relativně rychle se rozvíjí. Letiště Praha na svých webových stránkách každoročně 
zveřejňuje počty odbavených cestujících směřujících do destinací, jež nejsou operovány 
přímým leteckým spojením z Prahy. V případě dálkových tratí směřovali pasažéři nejčastěji 
do Hanoje, Bangkoku a Tokia (spojení do uvedených destinací nabízí České aerolinie ve 
spolupráci s Korean Air s přestupem v Soulu, srov. code-share spolupráci výše). Seznam 
deseti destinací, do kterých směřovalo nejvíce cestujících z Prahy, a které nemají přímé 
spojení s hlavním městem ČR, je uveden na obrázku 3. 

 

 
Zdroj: Letiště Praha 

Obr. 3 - Počet odbavených cestujících v Praze na dálkových linkách v roce 2013.  
     
Výše popsaný potenciál spolupráce obou dopravců však doposud nebyl zcela naplněn. 
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nehodlají zasahovat do vedení českého dopravce, neboť mají k managementu ČSA plnou 
důvěru. [7] 

Nízký zájem o rozvoj českého vlajkového dopravce lze spatřit i v absenci informací o 
partnerství s Českými aeroliniemi na webových stránkách společnosti Korean Air. Dosud 
stále není možné si v rezervačním systému korejského dopravce zakoupit letenku na let 
operovaný ČSA, tedy ani na samotný let z Prahy do Soulu (který je ve skutečnosti 
provozován letadlem ve vlastnictví Korean Air), ale zároveň ani na návazné spoje z Prahy, jež 
nesou kód Korean Air. Naopak na webových stránkách ČSA se o spolupráci obou dopravců 
lze dočíst a zároveň je možné si zarezervovat letenky na lety operované korejským 
dopravcem. [8] 

Provoz linky z Prahy do Soulu je pro České aerolinie ztrátový. Dle dostupných 
informací [9] činí dosavadní ztráta na této relaci 200 milionů Kč a předpokládá se, že do 
konce roku 2014 bude o dodatečných 100 milionů Kč vyšší. Na základě vyjádření generálního 
ředitele Českého aeroholdingu Václava Řehoře je uvedené spojení nejztrátovější v celé síti 
ČSA. 

Rozvoj pražského letiště jakožto evropského hubu společnosti Korean Air se rovněž 
nijak viditelně neprojevuje, neboť Prahu jako svůj přestupní bod využívá pouze 15 % 
cestujících směřujících ze Soulu. [9] Na obrázku 4 je vidět podíl transferových cestujících na 
celkovém počtu odbavených pasažérů na pražském letišti, který se paradoxně od vstupu 
společnosti Korean Air do vlastnické struktury ČSA snížil. 

 

 
Zdroj: Letiště Praha 

Obr. 4 - Podíl transferových cestujících na celkovém počtu odbavených pasažérů na Letišti 
Praha.  
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vlastního personálu, navzdory původním očekáváním spojeným s příchodem strategického 
investora. [10] 

Jedním ze současných problémů Českých aerolinií je relativně nízká diverzifikace sítě 
provozovaných linek. S určitou mírou zjednodušení ji lze rozdělit na dvě skupiny: linky 
směřující do destinací nacházející se v Evropě (zejména západní) a destinací na území států 
bývalého Sovětského svazu, především Ruské federace. Lety do atraktivních evropských 
destinací jsou ovšem zatíženy relativně vysokou konkurencí, zejména ze strany 
nízkonákladových dopravců. Například spojení mezi Prahou a Římem zajišťuje celkem šest 
leteckých společností, z toho čtyři nízkonákladové. [11] Na těchto relacích jsou pochopitelně 
nižší prodejní marže, a tudíž lze předpokládat jejich relativně nižší rentabilitu. Naproti tomu 
linky do destinací nacházejících se v bývalém Sovětském svazu s sebou nesou řadu omezení, 
neboť se jedná o regulovaný trh. Například mezi Českou republikou a Ruskou federací je 
v platnosti bilaterální dohoda, jež stanoví, že na každé relaci mohou létat nejvýše dva 
dopravci – jeden z České republiky a jeden z Ruska. Z toho vyplývá, že na každé lince 
směřující z Prahy (resp. Karlových Varů) do některého z ruských měst mají ČSA buď 
monopolní nebo duopolní postavení. Prodejní marže mohou být díky této skutečnosti vyšší. 

Pozornosti široké veřejnosti však nemohla uniknout aktuální situace na Ukrajině, jež má 
neblahé dopady na vývoj poptávky po linkách do destinací v postsovětských zemích, neboť 
důsledkem krize je mj. znehodnocení ruského rublu, které má za následek zdražení cest do 
zahraničí pro ruské rezidenty. Dle oficiálního vyjádření Českých aerolinií činil za prvních šest 
měsíců roku 2014 pokles poptávky na zmíněných linkách až 11 %. V případě linky do Kyjeva 
byl zaznamenán propad počtu přepravených cestujících o čtvrtinu. [12] Vzhledem k již 
zmíněné nízké diverzifikaci sítě linek a přílišné orientaci na postsovětské trhy není možné 
daný výkyv v poptávce dostatečně kompenzovat. České aerolinie se z důvodu poklesu 
poptávky po svých službách rozhodly zredukovat svou kapacitu a prodat šest letadel typu 
Airbus A320, pro které již nemají využití. [13] ČSA tak budou provozovat pouze sedmnáct 
letadel. S tímto opatřením souvisí i redukce v personální rovině, neboť se firma chystá 
propustit třetinu svých zaměstnanců. [14] V souvislosti s vývojem na trhu se chystají i změny 
v zimním letovém řádu, který již neobsahuje následující destinace: Almaty, Nižnij Novgorod 
a Perm. Obnovení spojení s těmito městy se předpokládá v letním letovém řádu v roce 2015. 
Na ostatních linkách směřujících do postsovětských států se oproti loňské zimní sezóně sníží 
nabízená kapacita, celkově se předpokládá až třetinová redukce. [15] 

4  České aerolinie a Travel Service 
Počátek spolupráce obou rivalů se datuje k červnu 2013, tedy krátce po prodeji 44% 

podílu ČSA společnosti Korean Air, kdy České aerolinie vydaly tiskové prohlášení [16] 
s překvapivou informací o zahájení code-share spolupráce s dopravcem Travel Service na 
vybraných linkách. Ta se původně vztahovala výhradně k cestujícím, kteří využívali Prahu 
jako svůj přestupní bod, tedy k těm, jež směřovali ze sítě Českých aerolinií do vybraných 
destinací společnosti Travel Service a opačně. Uvedená forma spolupráce se následně 
rozšířila na další lety operované z Prahy, navíc jí mohli začít využívat i tzv. lokální cestující, 
jejichž počátečním, resp. koncovým bodem je Praha. Pasažérům se tudíž rozšířila nabídka 
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letů, resp. jejich četnost. Cestující tak získali možnost si v rámci rezervačního systému 
jednoho dopravce zakoupit letenky na lety, které jsou provozovány různými společnostmi. 

V prosinci 2013 Český aeroholding oznámil, že se společnost Korean Air rozhodla 
využít opce na nákup 34 % akcií ČSA, jež následně prodá dopravci Travel Service, který by 
se tak stal druhým největším akcionářem Českých aerolinií. Nákupní cena akcií odpovídá 
proporcionálně částce, kterou zaplatil korejský investor za převzetí 44% podílu, avšak 
prodejní cena společnosti Travel Service je dosud neznámá. Samotná transakce podléhá 
schválení ze strany antimonopolních úřadů zemí, do kterých létá Travel Service společně 
s Českými aeroliniemi. Celý proces by měl být završen do konce roku 2014. [17] V případě 
schválení transakce příslušnými úřady by vlastnická struktura Českých aerolinií odpovídala 
schématu na obrázku 5. 

 

 
Zdroj: Český aeroholding 

Obr. 5 - Pravděpodobná vlastnická struktura Českých aerolinií v roce 2015.  
 
Mezi hlavní synergické efekty plynoucí ze spolupráce uvedených společností patří 

kromě výše zmíněné code-share spolupráce zejména efektivnější využívání kapacity obou 
dopravců. Trh letecké dopravy v ČR je typický svou volatilitou, resp. sezónností, neboť se na 
něm vyskytují relativně velké rozdíly v poptávce v průběhu zimní a letní sezóny. Na obrázku 
6 je zobrazen počet odbavených cestujících na pražském letišti v jednotlivých měsících roku 
2013. Z něj je patrné, že zatímco v únoru prošlo Letištěm Praha celkem 551 524 pasažérů, 
v srpnu téhož roku jich bylo již 1 280 078, tedy nárůst o 132 %.  
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Zdroj: Letiště Praha 

Obr. 6 - Počet odbavených cestujících na Letišti Praha v roce 2013.  
     

Letecký dopravce se základnou v Praze se tak během zimní sezóny setkává 
s problémem relativně nižší obsazenosti letadel na svých linkách, jejímž důsledkem je 
pochopitelně i poměrně nízká rentabilita operovaných linek. Vhodným řešením není ani 
snížení, resp. úplné zrušení frekvencí některých linek, neboť v tomto případě dochází 
k nižšímu využití letadlového parku, se kterým jsou ovšem spojeny fixní náklady, jež musí 
firma hradit i při nulové exploataci příslušných letadel. Důsledkem je tak opět provozní ztráta. 
Společnost Travel Service je naproti tomu obecně známá svým důrazem na efektivnost a 
hospodárnost provozu a v období útlumu poptávky po letecké dopravě nabízí svá letadla na 
tzv. ACMI pronájem jiným leteckým dopravcům (jedná se o pronájem letadla spolu 
s posádkou včetně údržby). Tato firma již za dobu své existence navázala celou řadu kontaktů 
s leteckými dopravci, kterým v případě potřeby propůjčí svou volnou kapacitu, což 
pochopitelně přispívá k vyšší hospodárnosti. Těchto historicky navázaných kontaktů 
společnosti Travel Service mohou využít i České aerolinie, které tak obdobným způsobem 
budou mít možnost zlepšit efektivitu provozu své letadlové flotily. [18] 

Kolísavost poptávky po letecké dopravě se pochopitelně nevyskytuje pouze v průběhu 
roku, avšak rovněž i v rámci jednoho týdne. Dle vyjádření bývalého generálního ředitele 
Českého aeroholdingu Miroslava Dvořáka je pro pravidelnou leteckou dopravu nejslabším 
dnem v týdnu sobota, zatímco charteroví dopravci zaznamenávají v sobotu nejvyšší poptávku 
po svých službách (důvodem nerovnoměrné poptávky u charterových letů je mj. střídání 
turnusů v rekreačních střediscích). I zde je tedy prostor pro efektivnější využití kapacit obou 
leteckých společností. Nutno podotknout, že v současnosti lze běžně spatřit letadla dopravce 
Travel Service nasazená na linky Českých aerolinií a opačně. [18] 

5 Budoucnost ČSA 
Nabízí se otázka, jaké jsou možnosti Českých aerolinií pro setrvání v odvětví. Jednou 

z variant je zrušení společnosti a následné vytvoření nového leteckého podniku tzv. „na 
zelené louce“ po vzoru některých jiných společností (např. Swissair, jehož pokračovatelem je 
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Swiss International Air Lines nebo belgická Sabena, jejíž nástupkyní je společnost Brussels 
Airlines). Nově vzniklá firma by měla možnost si vytvořit nové kolektivní smlouvy se svými 
zaměstnanci, nové kontrakty se svými dodavateli, a vytvořit si tak konkurenceschopnější 
podmínky. V každém případě bude nutné zpracovat novou strategii podniku, tedy určení 
cílových trhů a jejich segmentů, stanovení cenové strategie, naplánování udržitelného rozvoje 
apod. Klíčovou úlohu v tomto rozhodování budou hrát současní a budoucí akcionáři Českých 
aerolinií, zejména Korean Air a Travel Service. S ohledem na aktuální strukturu sítě linek se 
nabízí vytvoření nízkonákladového modelu, který umožní lépe konkurovat low-costovým 
dopravcům. České aerolinie se zaměřují především na point-to-point linky do atraktivních 
evropských destinací, což jsou relace, které jsou nejvíce zatíženy konkurencí ze strany 
nízkonákladových společností. Již dnes lze zaznamenat výroky vedení Českých aerolinií, 
které toto směřování naznačují. Prezident ČSA Jozef Sinčák prohlásil, že se podnik bude 
orientovat na cenově atraktivní letenky, jejichž cenový rozdíl oproti low-costům nebude vyšší 
než několik set korun. Zároveň uvedl, že firma nehodlá po vzoru nízkonákladových 
společností zpoplatňovat některé služby, jež jsou u tradičních full-service dopravců 
poskytovány v ceně letenky, např. přepravu odbavených zavazadel. [19] Nutno podotknout, 
že zpoplatnění této služby v rámci evropských linek zavedla i řada tradičních leteckých 
společností, např. KLM, Air France nebo British Airways. 

Se změnou obchodní strategie zcela nepochybně souvisí i struktura letadlového parku. 
Ta je v případě Českých aerolinií uvedena v tabulce 1. Z ní je patrné, že Českým aeroliniím, 
jakožto regionálnímu leteckému dopravci, schází letadlo s kapacitou 80 – 90 míst. Ideálně by 
pro tyto účely mohly posloužit letouny s proudovými pohonnými jednotkami určené pro 
regionální tratě, např. Embraer E175, E190 apod.  

 
Tab. 1 - Struktura letadlového parku Českých aerolinií. 
Typ letadla Kapacita letadla Celkový počet ve flotile 
ATR 42-500 48 cestujících 3 
ATR 72-500 64 cestujících 4 
Airbus A319 135 cestujících 9 
Airbus A320 180 cestujících 6 

Airbus A330-300 276 cestujících 1 
Zdroj: České aerolinie 

      

Otázkou rovněž zůstává financování pořízení zmíněných letounů, včetně přeškolení 
posádek. S ohledem na aktuální hospodářskou situaci ČSA je zjevné, že se optimalizace 
struktury letadlového parku neobejde bez finanční pomoci ze strany akcionářů. Vedení 
Českého aeroholdingu v současnosti vyjednává s korejským partnerem o možném navýšení 
základního kapitálu firmy. [20] Postoj pravděpodobného budoucího akcionáře Českých 
aerolinií, společnosti Travel Service, je prozatím neznámý. Zřejmě bude nutné vyčkat na 
skončení schvalovacího procesu ze strany evropských úřadů, které umožní společnosti Travel 
Service převzít příslušný akciový podíl. 
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Závěr 
České aerolinie jsou leteckým dopravcem, jenž se dlouhodobě potýká s hospodářskými 

problémy. V roce 2013 získal ve společnosti 44% podíl korejský dopravce Korean Air, 
s jehož vstupem do akcionářské struktury Českých aerolinií byla spojena velká očekávání, 
avšak potenciál rozvoje dosud nebyl zdaleka naplněn. ČSA tak i nadále musí pokračovat v 
redukci letadlového parku, sítě linek i počtu svých zaměstnanců. V roce 2015 získá v Českých 
aeroliniích s největší pravděpodobností 34% podíl tuzemský charterový dopravce Travel 
Service, který je známý svým důrazem na hospodárnost provozu. Hlavní synergie plynoucí ze 
spolupráce těchto dvou firem lze očekávat především v oblasti efektivnějšího využití 
stávajících kapacit obou dopravců. České aerolinie se zároveň mohou do budoucna profilovat 
jako letecký dopravce nesoucí rysy nízkonákladové společnosti zaměřující se zejména na 
krátké a středně dlouhé tratě do atraktivních destinací v Evropě. 
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This article focuses on data in logistics mainly on possibilities and challenges which they are for 
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DATA V LOGISICE 

Abstrakt 
Příspěvek se zabývá možnostmi a výzvami, které v současnosti představují data pro logistiku. 
Jsou zde řešeny sběr a transformace dat a jejich reprezentace a komunikace informací napříč 
firmou. Příspěvek dále představuje dva možné přístupy k datům – aktivní a pasivní a jejich 
pozitivní a negativní dopady v širších logistických souvislostech. 
Jádrem obsahu je představení konceptu Business Intelligence jako nástroje pro zajištění 
kvality dat a sdílení informací. Možnost distribuce dat napříč logistickým řetězcem je 
demonstrována na konceptu CPFR, který představuje moderní přístup k integraci logistického 
řetězce. Poslední koncept, kterým se tento příspěvek zabývá, je zpracovávání nadprůměrného 
objemu dat s cílem zlepšit a optimalizovat podnikové procesy, či získat konkurenční výhodu – 
Big Data. 
 
Klíčová slova: Data, logistické řetězce, Big Data, CPFR, Business Intelligence, logistika, 
výkonnost, měření výkonnosti, supply chain management 
 

Úvod 
Logistika, ať už v podobě logistické společnosti nebo logistice ve výrobním nebo 

obchodním podniku, se dnes ocitají ve velmi turbulentním podnikovém prostředí se stále 
vyššími požadavky, jež je třeba mít na zřeteli. Významným faktorem dnešních změn jsou 
zákazníci, kteří disponují sílou diktovat charakteristiky produktů a související služeb včetně 
logistických. Dodavatelé tak musí šít své výstupy na míru jednotlivým zákazníkům nebo 
jejich úzkým segmentům. Společnosti tedy musí být schopny mimo jiné provést jejich 
efektivní segmentaci a pružně reagovat na měnící se požadavky. S tím souvisí silný tlak na 
neustále zkracování životního cyklu produktu. To pro mnohé z firem znamená, že musí 
značně zkrátit vývojovou fázi a soustředit se na marketing, vývoj, výrobu a logistiku a snažit 
se tyto části integrovat. I do prostředí malých firem dnes proniká globální konkurence, ale 
současně jsou firmy nucení stále více zohledňovat lokální specifika 

Ať se již jedná o segmentaci zákazníků, marketingové analýzy, zefektivnění 
podnikových procesů, nebo dokonce vývoj nových obchodních modelů, ke všemu společnosti 
potřebují spolehlivé informace, jejichž zdrojem jsou dobře strukturovaná, aktuální a správně 
reprezentovaná data.  
 

Změna konkurenceschopnosti v souvislosti s daty 
Rozhodování společností je v současnosti primárně podloženo reporty, které 

reprezentují podniková data v potřebné formě a dodávají jim vhodný kontext. Lze tedy říci, že 
data tvoří základ pro měření výkonnosti procesů a jsou fundamentální součástí rozhodovacích 
procesů. Společnosti se v závislosti na svých strategiích mohou rozhodnout pro jeden ze dvou 
možných přístupů k vyhledávání informací v datech – k aktivnímu, nebo pasivnímu, od nichž 
se dále odvíjí způsob myšlení a nakládání s daty. 

Pasivní přístup se opírá o již dlouho zažitý axiom, že „řídit lze jen to, co je možné 
měřit“(Ohlídal 2003). Společnosti, které tento postoj zastávají, využívají svá data primárně 
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k měření výkonnosti vlastních procesů, respektive měření výkonnosti celé společnosti. Dále 
mohou být z dat získané informace využívány například k optimalizaci spotřeby zdrojů, jejich 
alokaci apod., či zlepšení a zvýšení výkonnosti procesů (DHL 2014). Data jsou zde 
transformována a vsazována do kontextu prostřednictvím nadefinovaných metrik, indikátorů 
či ukazatelů, které jsou následně porovnávány s přednastavenými cílovými hodnotami. Tyto 
analýzy, jsou-li provedeny správně, poskytnou poměrně přesný obraz o vlastní výkonnosti. 
Jejich výsledky jsou nejčastěji prezentovány prostřednictvím reportů či dashboardů. 

V případě aktivního přístupu se nejedná o pravý opak k pasivnímu, nýbrž o jeho 
poměrně zásadní rozšíření. Společnosti přistupující k datům aktivně je nevnímají pouze jako 
nástroj vlastního auditu, ale i jako příležitost pro vyhledávání nových možností a jako 
strategický nástroj pro získání konkurenční výhody. Jedná se o zásadní změnu pohledu na 
data a především změnu v myšlení tím způsobem, že nejsou vybírána pouze ta data, která jsou 
vhodná pro měření jednotlivých procesů, ale jsou sbírána a analyzována i data další. Tato data 
nemusí být „geograficky“ omezena pouze na hranice podniku, ale mohou být sbírána i 
z mnoha zdrojů vně společnosti2. V tomto smyslu lze hovořit o tzv. konceptu Big Data. 

Typické zástupce aktivního přístupu představují především telekomunikační 
společnosti, dále například bankovní sektor. Logistické společnosti se k zásadním krokům 
v informační strategii staví spíše konzervativně a postupují obezřetněji (DHL 2014), nicméně 
některé z nich se již konceptem zpracování Big Data zabývají ve snaze využívat potenciál, 
který se v analýze těchto dat ukrývá. 

 Zásadní odlišnosti mezi aktivním a pasivním přístupem lze shrnout do následujících 
bodů: 

• Změna konceptu smýšlení o datech, kdy aktivní postoj vyžaduje proaktivní přístup a stálé 

vyhledávání nových možností využití dat současně s velmi silným tlakem na inovace, 

• aktivní přístup využívá data z větší množiny zdrojových systémů, která se mohou 

nacházet i za hranicemi společností, 

• pasivní společnosti mají pevně nastavenou informační potřebu stylem shora-dolů a jejich 

typická otázka zní: „Potřebujeme tato data. Kde je možné se získat?“ Aktivní společnosti 

rozšiřují předchozí pohled o další otázku: „Vedle dat, která potřebujeme, máme navíc tato 

data. Můžeme je využít? A jak?“ 

I přes nesporné odlišnosti, je možné shledat, že oba přístupy čelí obdobným problémům, 
jejichž vyřešení může přispět ke zlepšení tranzitivnosti mezi nimi. Naprosto zásadní je otázka 
sběru dat a s ním související datová kvalita. Při komunikování informace, která je podložena 
daty, je nezbytné zajistit platnost pravidla „jediné pravdy“  (Šilha 2006). Není výjimečné, že 
jsou stejná data duplicitně uložena v různých systémech a ke tvorbě reportů je prve využit 
jeden, podruhé druhý systém. Výsledkem je, že na totožný dotaz je možné získat dvě a více 
rozlišných odpovědí. Typickým příkladem mohou být klientská data, která jsou držena 
v systémech CRM, ale například i v účetních aplikacích. Pokud tedy budou v těchto 
systémech uložena jména zákazníků, může nastat hypotetický (zjednodušený) případ, že 

                                                            
2 Sociální sítě, internet aj. 
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v jednom systému bude zákazník veden pod jménem „Josef Novotný,“ ve druhém jako 
„Novotný, Josef.“ I přesto, že významově se jedná o jediného zákazníka, systém s uvedenými 
záznamy může pracovat jako se dvěma rozdílnými. Pokud bude tedy společnost chtít vědět, 
kolik stálých zákazníků3  provedlo za poslední týden obchodní operaci4 , záznam „Josef 

Novák“ mezi nimi být nemusí. Tato skutečnost je dána závislostí na konstrukci výběrového 
dotazu – dva různé dotazy tedy mohou přinést dvě různé odpovědi. Tento fakt významně 
degraduje důvěryhodnost informace a znesnadňuje rozhodování manažerů, kroky 
optimalizace procesů atd. 

Architektura sběru dat není jednotná a společnosti ji řeší zcela individuálně. Princip 
ovšem zůstává ve všech případech podobný. Data jsou uložena ve zdrojových systémech jako 
ERP, CRM, popřípadě evidenční soubory (excel aj.), odkud jsou vybrána pro konkrétní 
analýzu. Výběr může být prováděn automatizovaně (periodicky) nebo ručně (v případě ad hoc 
potřeby). Vybraná data jsou dále transformována do potřebné struktury, jsou na ně tedy 
aplikovány dodatečné filtry, agregace apod. Výsledná data by dále měla projít sémantickou 
vrstvou, která jim dá kontext a vytvoří tak potřebnou informaci. Sémantická vrstva může 
představovat například pravidla, do které šablony reportu která data a na jakou pozici patří. 
Takto vyplněný report je komunikován na příslušná místa. 

Výše uvedený proces sběru dat ovšem opomíjí důležitost zajištění datové kvality. 
Definici datové kvality lze formulovat jako „objektivní a korektní popis reálné situace.“ 
(Novotný et al. 2005) Jako kvalitní je možné označit ta data, která splňují všechny následující 
požadavky (Novotný et al. 2005):  

• jsou úplná, 

• nejsou vzájemně si odporující, 

• jsou přesná, 

• jsou unikátní, 

• jsou v souladu s nastavenými pravidly5 a je zajištěna jejich integrita. 

Optimální sběr a distribuci dat zajišťuje například koncept Business Intelligence 
řešení. Problematika sběru dat je řešena tzv. Stage oblastí, do které jsou zpravidla nahrána 
všechna data ze zdrojů bez jakékoli změny. Data jsou tedy uložena na jednom místě, ovšem 
mohou být duplicitní, chybná, či jinak nekvalitní. Proto při přehrávání do datového skladu6 
(jádro) projdou tzv. pumpami (ETL 7 ). ETL obsahuje nadefinovaná pravidla pro výběr, 
transformaci a uložení dat. Právě díky těmto pravidlům jsou data očištěna a stávají se kvalitní, 
neboť určují, která data se mají vybrat v případě duplicit, jaký formát mají data mít atd. 
Datový sklad představuje subjektově orientované úložiště, kam se nahrávají již kvalitní data. 
Subjektově orientovaný napovídá, že zde jsou data uložena podle předmětu, k němuž se 
vztahují. Nachází se zde tedy pohromadě například data o zákazních, dále data o vozidlech, o 
smlouvách atd. Je vhodné zdůraznit, že data zde uložená jsou unikátní. Nad datovým skladem 

                                                            
3 Myšleno vedených v systému CRM. 
4 Tato data jsou vedena v účetním systému. 
5 Nabývají pouze přípustných hodnot. 
6 DWH – data warehouse 
7 Extract, transform load – extrahuj, transformuj, nahraj 
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jsou následně vytvořena problémově orientovaná8 úložiště, jež z něj čerpají – datová tržiště 
(Novotný et al. 2005). Ta jsou vytvořena na základě tzv. OLAP kostky představující strukturu 
vhodnou pro analýzu nad daty (Vavruška 2002). Z tržiště data přechází do tzv. sémantické 
vrstvy, kde jim je přiřazen význam. V praxi to znamená, že například existuje šablona reportu, 
do níž mají být data vložena, a pravidla, která definují, kam do šablony mají být data uložena. 
Bývají zde často nadefinovány výpočty a agregace, jež data transformují do podoby 
indikátorů a ukazatelů. Možnou architekturu Business intelligence řešení znázorňuje 
obrázek 1. 

 

zdroj: autor 
Obr. 1 - Schéma Business Intelligence řešení 

 
Zjednodušeně lze princip Business Intelligence řešení popsat tak, že jsou sebrána 

veškerá relevantní data (do Stage oblasti), ošetřena pravidly datové kvality a nahrána (ETL) 
na jednotné úložiště (datový sklad). Odtud jsou následně brána pro účely reportingu (datové 

                                                            
8 Například pro spočítání rentability kapitálu, pro zjištění efektivity vozového parku atd. 
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tržiště a sémantická vrstva), čímž je zajištěno, že obraz o společnosti, který report podává, je 
reálný a jednotný. 

Pokud bude tedy například třeba zjistit efektivitu vozového parku, jsou v první fázi 
identifikovány zdroje, ve kterých se relevantní data nachází. To může být Fleet management 
systém, který drží velmi detailní data o chování jednotlivých vozidel, dále systém ERP, kde 
mohou být uložena data o realizovaných objednávkách a jejich hodnotách, a například 
mzdový systém, kde jsou vedena data o odměnách řidičů.  

Do Stage oblasti jsou nahrána data, která jsou relevantní, tedy v tomto případě ujetá 
vzdálenost, průměrná spotřeba a kapacita vozidel – z Fleet management systemu, dále 
hodnoty realizovaných objednávek, data o kvalitě dodání (včasnost, úplnost atp.), čas, jež 
řidič strávil na dané objednávce – z ERP a mzdy jednotlivých řidičů ze mzdového systému. 
Data jsou dále ošetřena pravidly datové kvality, tedy například, že kapacita vozidla nemůže 
přesáhnout 36 palet, nebo že záznamy, které obsahují různé názvy vozidla, ale stejné RZ, mají 
být sjednoceny. Ošetřená data jsou nahrána do datového skladu, který je subjektově 
orientovaný – na jednom místě jsou konsolidována data o vozidlech, o objednávkách na 
dalším a o řidičích na dalším9. Takto strukturovaná data jsou nahrána do Data Martu, který je 

orientovaný problémově. Pro zjištění efektivity bude třeba obsahovat náklady a příjmy. Jsou 
tedy vybrána jednotlivá data, která identifikují náklady (na vozidla, řidiče), a data 
identifikující příjmy (hodnota objednávky). Získaná data jsou následně vztažena k sobě a 
tento vztah je prezentován v reportu. 

Potenciál pro logistiku 
I přesto, že oba koncepty – jak Business Intelligence, tak Big Data – lze aplikovat 

napříč celým spektrem společností, konkrétní benefity se významně liší v závislosti na 
specifikách a konkrétních požadavcích jednotlivých firem. Jak již bylo řečeno, zabývají se 
jimi především telekomunikační společnosti, které jsou tahouny na trhu ve smyslu inovací 
informačních systémů a technologií, nicméně i pro oblast logistiky skrývá zpracování dat 
značný potenciál pro zlepšení procesů, respektive získání konkurenční výhody. 

Koncept Business Intelligence, primárně ve smyslu zajištění datové kvality, lze přiřadit 
k pasivnímu přístupu k datům, neboť i společnosti využívající data převážně k vlastnímu 
měření a optimalizaci jej mohou efektivně využít. Prostřednictvím úspěšné aplikace Business 
Intelligence řešení získá společnost sestavy, které poskytují reálné informace, jež jsou napříč 
celou společností jednotně chápány, a jsou tak velmi významným prostředkem pro zásadní 
zlepšení komunikace. Komunikace je přitom jedním ze zásadních faktorů ovlivňujících 
úspěšnou a efektivní integraci společností v logistický řetězec (Basnet 2013). Vedle 
komunikace Basnet uvádí jako další faktory úspěšné integrace jasnou a definovanou 
spolupráci a „vřelý“ vztah. 

Je tedy evidentní, že Business Intelligence může být jedním ze základních stavebních 
kamenů pro efektivní integraci jednotlivých článků logistického řetězce. Zajistí totiž, že 
informace, které jsou distribuovány napříč společností, respektive napříč celým řetězcem, jsou 
reálné, správné a spolehlivé.  

Vzhledem k tomu, že výše popisovaný koncept řeší distribuci dat primárně 
z technického pohledu, je třeba vzít v úvahu i „business stránku“ věci. Je důležité si uvědomit 

                                                            
9 V tomto příkladu pro zjednodušení struktura uložení ve skladu kopíruje uložení ve zdrojových systémech. 
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ohromné množství v současnosti se nabízejících dat, ať již ve smyslu interně nabytých dat, či 
ve smyslu Big Data. To je důvod, proč nelze všechna data sbírat a analyzovat – takový proces 
by si vyžádal neúměrně vysoké nároky na čas, finance, pracnost aj. Výsledkem by přitom 
bylo pouze ohromné množství informací, které by manažeři pravděpodobně ani nebyli 
schopni efektivně využít a které by rozmělnilo jejich pozornost, čímž by ji odvedlo od 
skutečně důležitých a užitečných informací (Elrod et al. 2013). Otázka výběru těch správných 
dat se stává podstatně komplexnější, pokud je bráno v úvahu několik integrovaných 
partnerských společností, nebo dokonce kompletní logistický řetězec. Každý výrobce či 
dodavatel sleduje a měří svou výkonnost odlišným způsobem a doposud nebyla stanovená 
univerzální sada metrik vyhovující pro potřeby všech článků (Blanchard 2009).  

Za předpokladu, že každá společnost, jakožto samostatný článek logistického řetězce 
má nastavenu vlastní strategii a v souladu s ní sleduje a měří své procesy, je v případě 
logistického řetězce třeba sladit i strategie navzájem. Tuto problematiku se snaží řešit koncept 
Collaborative planning, forecasting and replenishment (dále jen CPFR). Tento model je 
založen na velmi úzké spolupráci mezi dvěma obchodními partnery (označováni jako „Buyer“ 
a „Seller“), která spočívá především v přesnějších předpovědích (nabídky, poptávky a 
prodejů) (Attaran a Attaran 2007). Díky úzké spolupráci mezi společnostmi je také značně 
omezen tzv. „efekt biče.“ Obrázek 2 zobrazuje model konceptu CPFR. Proces se skládá ze 
čtyř fází. 

Ve fázi plánování je nastaven a aktualizován vztah mezi partnery („Buyer“ a „Seller“) a 
jejím výstupem měl být společný plán, jak spolupracovat, aby byla efektivně uspokojena 
poptávka spotřebitele, který stojí ve středu modelu. V další fázi je vytvořena předpověď 
poptávky a dodávky a identifikovány a vyřešeny možné výjimky. Následuje fáze samotného 
provedení obchodu se spotřebitelem a poslední fází je analýza výjimečných situací, které 
nastaly. Oba partneři v této fázi diskutují tyto problémy společně a sdílí své úhly pohledu a 
postřehy. Společně pak navrhnou kroky, jak upravit obchodní plán v návaznosti na předchozí 
zkušenosti (Attaran a Attaran 2007). 

I přesto, že tento model není principielně založen na konkrétní technologii (Attaran a 
Attaran 2007), je třeba vzít v úvahu roli, kterou v něm data zastávají. Vzhledem k tomu, že je 
CPFR založeno na vzájemné spolupráci, je nezbytné zajistit, aby si obchodní partneři 
vzájemně rozuměli a dokázali spolu efektivně komunikovat. Z toho vyplývá, že společný 
obchodní plán tvoření v úvodní fázi procesu CPFR by mimo jiné měl nastavovat pravidla této 
komunikace a definovat informace, jež mají být komunikovány. Z technického hlediska by 
měl de facto definovat data, jež musí oba partneři sbírat a jejichž kvalitu je třeba zajistit. 
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autor (Berry nedatováno) 
Obr. 2  - CPFR model 

 

Jako příklad úspěšného zavedení konceptu CPFR lze uvést společnost Wal-Mart, která 
začala sdílet svá POS10 data a sestavila se svým dodavatelem P&G společný obchodní plán. 

Obě společnosti společně generovaly předpovědi prodejů P&G produktů v obchodech Wal-
Mart a vytvořily tak společnou dodavatelskou strategii. Tím bylo zamezeno odchýlení plánů 
prodejů Wal-Martu od plánů výroby P&G. 

V případě, že společnost zastává aktivní přístup k datům, čelí, vyjma dosud řešené 
problematice, výzvě v podobě Big Data. Stávající úroveň poznání této problematiky je pro 
mnoho společností nedostatečným důvodem k tomu, aby se složitými analýzami nad 
obrovským množstvím často nestrukturovaných dat zaobíraly. Proč se společnosti zdráhají 
k tomuto kroku, je nabíledni. Analýzy nad Big Daty spotřebovávají kapitál, čas a lidské 
zdroje, ale především si společnosti nejsou schopny odpovědět na otázku: „Jakou přidanou 
hodnotu nám existující množina dat přinese a jak na ní můžeme profitovat?“ (Jeske et al. 
2013). 

Studie DHL uvádí, že pro úspěšné využití Big Dat je zcela zásadní změnit celý koncept 
myšlení společnosti a nastavit business řízený informacemi, přičemž je třeba identifikovat 
potřebné znalosti a dovednosti v oblasti dolování dat. Nicméně nedílným komplementem 
k technikám data miningu je v tomto případě i porozumění business rovině (Jeske et al. 2013). 
Tyto dvě podmínky zajišťují, že informace jsou správně získané a zároveň, že získané 
informace jsou ty správné informace, nicméně také kladou nemalé nároky na zaměstnance, 
kteří je generují. 

Potenciál zpracování Big Data je možno rozdělit do tří základních oblastí – zvýšení 
efektivity, zlepšení vztahu se zákazníkem a pro hledání nových obchodních modelů (Jeske et 

                                                            
10 Point of sale – bod, ve kterém je dokončena obchodní transakce mezi maloobchodníkem a spotřebitelem 
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al. 2013). Hlavní rozdíl z hlediska dat od pasivního přístupu popsaného výše je, že v případě 
předchozího modelu je jasně definovaná užitá sada dat a informace, které jejich analýza 
přinese, jsou rámcově známé. V případě analýzy Big Dat není sada tolik redukovaná (DHL 
2014) a může tak přinést informace zcela netušené. Společnosti mohou tedy identifikovat 
závislosti, které jsou zcela nové a vyplnit tak například aktuální mezeru na trhu, čímž 
významně zvýší svoji konkurenceschopnost. Dále například společnost DHL uvádí možnost 
optimalizace tzv. poslední míle dodání za využití vozů taxislužby, či běžných cestujících, kdy 
jim na základě informací o jejich pohybu předají zásilku k finálnímu doručení zákazníkovi. 
Užitím tohoto nového business modelu jsou prostřednictvím synergického efektu významně 
sníženy náklady na dodání. Vedle snížení nákladů lze hovořit také o snížení emisí vzhledem 
k tomu, že vůz DHL nemusí tuto „poslední míli“ podnikat a doručení realizuje subjekt, který 
by tak jako tak tuto trasu vykonal.  Obrázek 3 ilustruje možné zdroje dat identifikované 
společností DHL ve zmíněné studii. 

Příkladem jednoduchého využití Big Data může být optimalizace trasy řidiče prováděná 
ve společnosti DHL. Ta je vypočítána tak, aby byla co nejkratší, avšak jsou brány v úvahu i 
další faktory jako dlouhodobé informace o dopravní situaci nebo informace o úspěšnosti 
doručení. Pro takto naplánovanou trasu jsou v průběhu dne automaticky prováděny korekce, 
které reflektují aktuální dopravní situaci sledovanou systémem RDS (Jeske et al. 2013). 

Koncept Big Data je v současnosti jen velmi těžko uchopitelný a to především proto, že 
využití dat závisí především na inovativnosti firem, jež se rozhodnou s ním pracovat. Je 
pravděpodobné, že společnosti budou vyvíjet nové obchodní modely, které budou postupně 
bortit dnes zavedené přístupy k logistice. Na druhou stranu přechod k tomuto aktivnímu 
přístupu k datům představuje riziko, jež bude většina logistických společností, které jsou 
poměrně konzervativní, přijímat velmi obezřetně (DHL 2014). 
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Zdroj: Jeske et al. 2013 
Obr. 3 - Zdroje dat v konceptu Big Data 
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Závěr 
Data mají v současných logistických firmách nezastupitelnou roli, jejíž význam bude 

pravděpodobně s rozvojem oblasti analýzy Big Data ještě stoupat. Stejně strmě stoupá 
důležitost zajištění datové kvality, jež je klíčovým faktorem pro generování spolehlivých 
informací, ať již prostřednictvím reportingu, nebo složitých analýz. 

Možné východisko pro logistické řetězce má dvě základní dimenze, které je třeba 
harmonizovat. První dimenzí je technické řešení sběru, transformace a distribuce dat, což 
představuje koncept Business Intelligence, jež zajišťuje datovou kvalitu a je využitelný jak 
pro zpracování interních dat v případě pasivního přístupu k datům, tak i pro Big Data 
představující přístup aktivní. Druhá dimenze je „businessová“ demonstrovaná na konceptu 
Collaborative forecasting, planning and replenishment. Ten využívá získané informace pro 
komunikaci s obchodními partnery a prostřednictvím synergického efektu optimalizuje celý 
řetězec. 

Big Data rozšiřují pohled na data o možnost jejich využití k získání konkurenční 
výhody. Nabízí téměř nevyčerpatelnou studnici nových cest, které se společnostem analýzou 
Big Dat otvírají. Tento koncept může velmi významně snížit náklady, optimalizovat procesy, 
ale i objevovat zcela nové obchodní modely. Ovšem vedle sofistikovaného technického řešení 
vyžadují také změnu myšlení celé společnosti a kombinaci oborové znalosti se znalostí a 
dovednostmi z oblasti dolování dat. V současnosti tak tento koncept pro mnohé společnosti 
představuje nedosažitelný cíl vzhledem k jeho časovým a finančním nákladům, dále 
požadavkům na lidské zdroje a reálným rizikem, že se investice nevrátí. 
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KALKULACE NÁKLADŮ V LOGISTICKÉM ŘETĚZCI 
 

Abstrakt 
Příspěvek se zabývá problematikou nákladů spojených s logistickou činností výrobního 
podniku. Analyzuje náklady jednotlivých dílčích činností. 
 
Klíčová slova: logistické náklady, logistický řetězec, nákladový controlling 
 
 
Úvod 

Logistika je dnes oblast, která má v podniku nezastupitelnou funkci. Řetězec 
logistických činností zajišťuje plynulý průběh výrobního procesu a s každou logistickou 
činností je spojen vznik logistických nákladů. Tyto náklady představují nezanedbatelné 
položky, které ve velké míře ovlivňují celkový výsledek hospodaření podniku, jakož i tvorbu 
zisku. Nutnost sledování nákladů z hlediska logistických činností je předpokladem 
identifikace racionalizačních opatření v oblasti logistických činností a optimalizace 
logistických nákladů podniku. Logistické náklady v podniku jsou vázané na logistiku 
zakázek, výrobní logistiku, odbytovou a dopravní logistiku.  
 

Náklady v logistickém řetězci 

Cílem logistického systému je dodat každé požadované zboží zákazníkům v 
odpovídajícím množství a kvalitě, na určené místo, ve stanovené lhůtě. Klíčovým faktorem je 
rychlost.  

Tuto rychlost dodání zboží zákazníkům je třeba realizovat při průměrných nákladech, 
resp. při udržení likvidity podniku. Usilovat o minimální výši nákladů je možné jedině v 
případě, že je dána úroveň míry obsluhy zákazníka a náklady jsou nástrojem v konkurenčním 
boji. V případě zvyšování úrovně míry obsluhy zákazníka je cílem dosažení optimálních 
nákladů. Obvykle jde o dva typy nákladů:  

• logistické náklady.  

• náklady deficitu.  

Logistické náklady jsou náklady spojené s logistickými činnostmi a obvykle se člení 
na:  

• náklady na vytvoření a řízení logistického systému (odpisy, režijní náklady spojené s 

řízením již existujícího systému, náklady spojené s inovací, náklady na služby, mzdy),  

• náklady na zásoby (financování zásob – úroky ztracené příležitosti, pojistné, náklady 

spojené se ztrátami, mzdy),  

• náklady na skladování (fixní náklady na skladovací kapacity, náklady na údržbu, mzdy, 

náklady provozu),  

• dopravní náklady (odpisy, mzdy, pojištění, opravy),  
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• náklady na manipulaci (náklady na obaly, náklady na balení a samotnou manipulaci).  

 

Náklady deficitu jsou náklady vznikající jako důsledek nedostatečné obsluhy (penále, 
ztráta zákazníka, pokuty). Výše nákladů je nepřímo úměrná míře obsluhy. K dosažení 
optimalizovaného plnění logistických funkcí lze použít dvě základní cesty:  

• zajištění optimálního stupně míry obsluhy zákazníka,  

• zajištění požadovaného stupně míry obsluhy zákazníka při minimalizaci logistických 

nákladů.  

 

Náklady na logistické procesy se dají charakterizovat jako náklady spojené s 
logistickými činnostmi resp. procesy podniku. Udávají se jako náklady na logistický řetězec 
nebo náklady na objednávání, zásobování, manipulaci s materiálem, skladování, balení, 
přepravu a distribuci. Logistické náklady ve velké míře ovlivňují výši celkových nákladů, 
protože se promítají především v kategorii režijních nákladů, jejichž podíl zaznamenává 
rostoucí tendenci v podnicích. Logistické náklady se stávají neproduktivními např. při 
nadměrném skladování zásob, při nevhodném výběru způsobu dopravy, při nekontrolované 
manipulaci se zbožím apod. I tyto důvody nutí manažery zamyslet se nad tím, jak zefektivnit 
systém monitorování a kontroly nákladů v rámci jednotlivých logistických procesů. K 
základním kategoriím logistických nákladů v podniku se zařazují především:  

• náklady na nákup a zásobování,  

• náklady na skladování,  

• náklady výroby,  

• náklady na dopravu a manipulaci,  

• náklady na balení,  

• náklady na distribuci.  

Optimalizaci nákladů v logistických činnostech resp. procesech lze uskutečnit na 
základě standardních nástrojů snižováním nákladů ve všeobecné rovině tj. prostřednictvím 
prostředků snižování nákladů, které představují opatření související s využíváním rezerv v 
logistických procesech např. zaváděním nové technologie, techniky, zlepšováním organizace 
práce, zvyšováním kvalifikace zaměstnanců a využíváním vlastního výzkumu a vývoje. 
Kromě toho existují v oblasti optimalizace nákladů i zdroje snižování nákladů, které se 
promítají do oblasti využití majetku podniku, využití výrobních kapacit, stanovení 
optimálního výrobního sortimentu zvyšování kvality vstupních materiálů a výrobků.  
 

Náklady na nákup a zásobování  

V poslední době je tendence snižování nákladů na logistiku pomocí snižování cen 
vstupních materiálů, surovin a jiných druhů zásob, snižování stavů zásob v podniku, které by 
se mělo orientovat na stavy zásob zdravého podniku, snižování počtu dodavatelů, snižování 
nákladů na administrativní činnosti, snižování počtu drobných nákupů. Tyto náklady na nákup 
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a zásobování zahrnují i náklady na objednávku, telefonní poplatky, fax, poštovné, část 
dopravních nákladů, spotřebu kancelářských potřeb, spotřebu administrativních potřeb, 
náklady na likvidaci faktur, náklady spojené se sledováním objednávek, reklamací, 
mimořádné náklady spojené s poruchami, mzdové náklady pracovníků, kteří sledují příjem 
dodávek a uskladnění.  

V této oblasti snižování nákladů se dá aplikovat přístup Just in Time, který řeší vztahy 
mezi dodavatelem a odběratelem, hlavně při rozhodování o režimu dodávek. Cílem tohoto 
přístupu jsou nulové zásoby a stoprocentní kvalita. Správné zavedení JIT znamená menší 
zásoby, nižší náklady na skladování zásob, vyšší kvalitu, produktivitu a přizpůsobení se 
změnám poptávky na trhu. Metoda JIT přináší zákazníkovi (odběrateli) řadu významných 
výhod jako jsou nižší ceny při nákupu (při zajištění stoprocentní kvality), úspory vyplývající z 
eliminace vstupní kontroly, úspory vyplývající z eliminace požadavků na skladovací kapacity 
a finanční zdroje (skladové objekty, pracovníci skladu, spotřeba energie), snížení vázanosti 
kapitálu v zásobách a tím i snížení nákladů na skladování a udržování zásob, úspory 
vyplývající z podstatně rychlejší reakce managementu na eventuální poruchy v dodávkovém a 
výrobním systému (citlivější zpětná vazba) včetně vnitropodnikových navazujících pracovišť.  

Další možností je uplatnění outsourcingu při nákupu některých vstupních výrobních 
faktorů, přičemž řízení nákupu a procesy objednávání a dodávky zásob bude zajišťovat 
externí organizace. Tento přístup se využije tehdy, jestliže náklady související s nákupem 
budou nižší než náklady externí organizace.  

Kromě výše uvedených přístupů je vhodným nástrojem i metodologie inventory costing, 
která představuje přístup posuzování a oceňování zásob v podniku při jejich spotřebě nebo při 
jiném úbytku zásob např. při jejich prodeji. Vzhledem k tomu, že zásoby představují důležitou 
složku krátkodobého majetku podniku a ve významné míře ovlivňují výsledek hospodaření, je 
třeba jejich výši stanovit optimálním způsobem tak, aby jejich hodnota přinesla podniku 
nejvyšší zisk. Význam tohoto přístupu spočívá ve výběru vhodných metod oceňování zásob, 
ke kterým patří metody FIFO či LIFO. V podnicích důležitou roli hraje i přístup (Material 
Requirements Planning), který se zaměřuje na plánování materiálových zásob v podniku a 
kapacitní plánování zásob podniku. Výhodou tohoto přístupu je optimalizace materiálových 
zásob v podniku a jejich efektivní plánování pro zajištění výrobního procesu.  

Důležitou součástí procesu objednávání zásob jsou i vztahy v 
dodavatelskoodběratelském řetězci a zde se může aplikovat přístup řízení vztahů s dodavateli 
(Supplier Relationship Management), který umožňuje hledání vhodných dodavatelů na 
zajištění zásob jako vstupních zdrojů pro výrobní proces i řízení vztahů s dodavatelem.  
 

Náklady na skladování  

Trendem snižování nákladů na skladování je maximální využívání skladovacích prostor, 
minimální počet přemisťování, efektivní ovládání skladovacích míst, snižování počtu 
skladovaných druhů zásob. Tyto náklady jsou výrazné, pokud se volné skladovací prostory 
dále někomu nepronajmou, případně tehdy, když s větším skladovacím množstvím musí firma 
platit za další pronajaté prostory, energii, topení. Součástí těchto nákladů jsou i úroky z úvěrů 
na krytí zásob, náklady na ztráty spojené se znehodnocením zásob, poškozením, zničením 
zásob, náklady spojené s krytím mank a škody na zásobách, náklady na pojištění zásob, 
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náklady na vhodné fyzikálněchemické udržování zásob, náklady na skladovací prostory, 
údržba prostor, odpisy a opravy, manipulační náklady spojené s překládáním zásob a ostatní 
náklady na udržování a skladování zásob.  
 

Náklady ve výrobě  

V souvislosti se zajišťováním výrobního procesu se využívají přístupy, které umožní 
minimalizovat náklady výroby v synergii s náklady logistických procesů. Nejčastěji 
využívané přístupy jsou orientovány na kvalitu výrobního procesu a efektivitu výrobního 
procesu. Dnes se velmi často hovoří o přístupu lean production, štíhlá výroba, která 
představuje prostředek snižování výrobních nákladů podniku, který se orientuje především na 
eliminaci ztrát a plýtvání ve výrobním procesu. Plýtvání je definováno jako činnosti nebo 
procesy, které nezlepšují výkonnost výrobních systémů a nepřidávají výkonem žádnou 
hodnotu. Toto plýtvání způsobuje zvyšování výrobních nákladů, které je třeba minimalizovat 
již ve vývojových etapách a v technické přípravě výrobku. V těchto fázích jsou již výrazným 
způsobem ovlivněny variabilní náklady na materiál, ale i fixní náklady na výrobní kapacity, 
místnosti, výrobní zařízení. Již v těchto etapách je nutné uplatňovat principy štíhlosti, 
samostatnost provozu, nízkonákladovou automatizaci apod. Štíhlá výroba se projevuje i v 
redukci času v jednotlivých výrobních etapách, protože i prostoje představují pro podnik 
náklady. Hlavní myšlenkou tohoto přístupu je racionalizace organizace práce a zvyšování 
produktivity.  
 

Náklady na dopravu a manipulaci  

Tendencí snižování nákladů je volba vhodného způsobu odepisování strojů, snižování 
nadbytečných cest, optimalizace cest v podniku, snižování nákladů na údržbu tzv. preventivní 
údržba a hledání nových způsobů manipulace se zařízeními. Náklady související s procesem 
dopravy materiálu a jeho manipulací vyjádřené jako náklady na spotřebu pohonných hmot, 
náklady spojené s pojištěním dopravy, odpisy dopravních prostředků, náklady související s 
údržbou a opravou dopravních prostředků, náklady na nakládku, vykládku a přemísťování 
požadovaných zásob, náklady na paletizaci a kontejnerizaci, náklady na mechanizační 
zařízení, náklady na měření, vážení, třídění zásob, náklady na manipulaci s odpadem a další. 
V této oblasti se dá využít přístup 5S jako nástroj standardizace manipulačních úkonů v 
podniku jakož i přístup Kaizen, který zahrnuje neustálé zlepšování vnitropodnikové dopravy a 
hledání optimálních dopravních cest.  

Z hlediska hospodárnosti využívání dopravních prostředků a zajištění péče o dopravní 
prostředky, sehrává důležitou roli přístup Total Productive Maintenance, který představuje 
komplexní produktivní údržbu v podniku orientovanou na spolehlivost, bezpečnost, kvalitu, 
životní prostředí a snižování nákladů na údržbu dopravních prostředků a vytvoření systému 
preventivní údržby.  

Total Productive Maintenance představuje přístup zaměřený na snižování nákladů v 
údržbě výrobních zařízení, ve smyslu dosahování maximální spolehlivosti, životnosti, 
snižování ohrožení v oblasti životního prostředí a bezpečnosti práce. Celkové náklady 
výrobních zařízení jsou reprezentovány náklady na projektovou přípravu, náklady na výrobu a 
náklady na údržbu a opravy. Hlavním cílem tohoto přístupu je zajistit bezporuchový stav 
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výrobních zařízení tak, aby výrobní zařízení plnily své funkce a předcházet vzniku poruch na 
těchto zařízeních. Celková poruchovost zařízení se následně projeví ve výši nákladů na 
údržbu, které je v tomto smyslu třeba minimalizovat.  
 

Náklady na balení  

Trendem snižování nákladů na balení je návrh vhodných forem balení, snížení nákladů 
na projektování obalů apod. Náklady na balení vznikají s činnostmi zakázek obalů, 
projektování a zhotovování obalů, vlastní balící operace, údržba a hospodaření s obaly. V této 
oblasti je možné využívat outsourcing jako prostředek pro zajištění procesu balení externí 
organizací, která bude obaly vyrábět a vyvíjet podle požadavků podniku. Tím se sníží náklady 
podniku na proces balení a ten se přesune vcelku na externí organizaci. 
 

Náklady na distribuci  

Možností snižování nákladů na distribuci je zavádění strategie dodávkového řetězce, 
dostatečné definování zákaznického servisu, včasné a přesné dodání zboží, minimalizace 
dopravních cest a rozmístění skladů.  

Náklady distribuce jsou spojeny s činnostmi dopravy resp. přepravy, expedice zboží ke 
konečnému spotřebiteli, s plánováním skladů, balením a vyřizováním objednávek, s propagací 
výrobků a jejich prodejem.  

Cílem distribuce je z místa výroby přesunout výrobek do místa spotřeby s čímž souvisí 
vznik nákladů na dopravu, nákladů na skladování v meziskladech, nákladů na marketingové 
činnosti, nákladů na zásilku, nákladů na montáž, nákladů na servis, nákladů na informování 
zákazníka, náklady na podporu prodeje, náklady spojené s rizikem odbytu a náklady na 
zajištění kontraktů. Outsourcing se dá využít jako prostředek pro logistické distribuční 
procesy, které si podnik nedokáže zajistit sám při zohlednění kapacit a nákladů na distribuci. 
Je nezbytné, aby svou pozornost soustředil na procesy, které vytvářejí největší hodnotu.  

Hlavním přínosem outsourcingu v podniku je snížení a kontrola provozních nákladů, 
zlepšení orientace, uvolnění interních zdrojů pro jiné účely, snížení rizik, resp. jejich 
rozložení, uvolnění investic, odstranění fixních nákladů a vytvoření variabilní struktury 
nákladů. Kromě tohoto přístupu se dnes často využívá systémový přístup tzv. Plánování 
distribučních zdrojů taženým (Distribution Resource Planning), který je zaměřen na distribuci 
výrobků k zákazníkovi. Využívá se na zlepšování plánování ze všech distribučních zdrojů až 
ke konečnému spotřebiteli. Vytváří prostor pro optimalizaci nákladů souvisejícími s distribucí 
výrobků k zákazníkovi ve správném čase, na správném místě, ve správném množství a 
kvalitě.  

Proces plánování distribuce je zároveň propojen s plánováním zdrojů v dostatečném 
množství pro uspokojení požadavků zákazníka. Při sledování zákazníka je dobrým nástrojem 
(Customer Relationship Management) systém řízení vztahů se zákazníkem, který umožňuje 
sledovat požadavky zákazníka. Zabývá se zvládnutím všech vztahů, které se týkají 
komunikace podniku se svým zákazníkem. Je orientován hlavně na udržení stávajícího 
zákazníka a nabídku produktů, které zákazník potřebuje k uspokojení svých potřeb. 
Spokojenost zákazníka je dnes prvořadým cílem odbytové politiky podniku a udržení si 
dobrého zákazníka se dnes považuje za umění. Efektivní řízení vztahů se zákazníky (CRM) je 
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v úspěšném podnikání klíčovým faktorem. Prostřednictvím tohoto přístupu podnik zná 
spolehlivé číselné údaje o zákaznících a potenciálních zákaznících, kteří jsou zapojeni do 
prodeje. Tím, že řešení CRM poskytuje pracovníkovi při kontaktu se zákazníkem přehled o 
všech jeho objednávkách, nabídkách, záznamech o dodávkách, fakturách, e-mailech, faxech, 
může pracovník vyřešit zákazníkovu žádost nebo problém rychleji a přesněji.  

Kromě zákazníků je důležité i řízení distribučních cest, které sleduje přístup plánování 
distribučních potřeb (Distribution Requirements Planning) systém, který umožňuje plánování 
zásob v distribučním skladu, a poskytuje informace k zajištění dostatečných skladovacích 
kapacit, umožňuje plánovat přepravu zásilek, podává informace do výroby důležité pro 
plánování výroby. Řízení distribučních cest je důležitou součástí odbytové strategie podniku. 
 

Nákladový controlling  

Náklady jako ekonomický ukazatel jsou důležitým nástrojem tvorby zisku, a proto se 
podniky snaží minimalizovat náklady tak, aby mohly zajistit výrobní procesy a splnit 
očekávání zákazníků. Náklady logistických procesů představují jednu kategorii nákladů, která 
se promítá právě do hodnoty zisku, a proto je třeba vybudovat kvalitní nástroj, který umožní 
tyto náklady logistických procesů sledovat, vyhodnocovat a řídit. Jedním z možných nástrojů 
řízení logistických nákladů je nákladový controlling jako součást manažerského systému 
podniku. Nákladový controlling představuje systém, který eviduje, sleduje, vyhodnocuje, 
analyzuje a v konečném stadiu řídí náklady podniku. Na základě příslušných analýz se dá 
posoudit opodstatněnost vzniku logistických nákladů v podniku, sledovat místo jejich vzniku 
a velikosti ve vztahu ke kritériím efektivnosti a hospodárnosti. Nákladový controlling je 
vhodným nástrojem řízení logistických nákladů podniku, a proto je třeba ho v praxi 
implementovat.  

Hlavním úkolem nákladového controllingu je především zvýšit přehlednost vzniku 
nákladů ve všech oblastech podnikové činnosti, zdokonalit plánování a rozhodování na 
základě informací o nákladech a pro využití kapacit podniku vybudovat nákladový a 
kalkulační systém, který bezprostředně poskytuje informace o struktuře nákladů podle 
charakteru, místa a příčiny jejich vzniku uvnitř podniku a poskytuje zprávy vrcholovému 
vedení.  

Nákladový controlling a využití nástrojů nákladového controllingu v praxi umožňuje 
podnikům řídit výši nákladů, zisku, objemu produkce, výrobního sortimentu, řídit ceny 
výrobků a služeb, ovlivňovat plánování a rozpočtování nákladů v podniku, optimalizovat 
jejich výši v rámci stanovených procesů, usměrňovat jejich vznik a opodstatněnost při 
jednotlivých činnostech, zjišťovat závislost mezi náklady a dalšími ekonomickými ukazateli. 
Vzájemná synergie těchto nástrojů musí vést k efektivnímu řízení nákladů, zisku a k zajištění 
optimální finanční struktury podniku. 
 

Závěr 

Logistické náklady podniku představují ukazatel, který může ovlivňovat všechny 
logistické procesy. Náklady jsou důležitým kritériem efektivnosti vynakládání výrobních 
činitelů a základem měření hospodárnosti vynakládaných prostředků a práce v podniku. Jsou 
důležitým kritériem v rozhodování o zavádění nového výrobku do výroby a na trh, určují 
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preferenci výrobků z hlediska dosahovaných hodnot příspěvku na úhradu fixních nákladů a 
tvorbu zisku, jsou určujícím činitelem při výpočtu minimálního množství výroby potřebného 
k dosažení bodu rovnováhy nákladů a tržeb a maximálního množství výroby k dosažení 
hranice ziskovosti. A právě z těchto úkolů vyplývá potřeba sledovat a řídit výšku logistických 
nákladů podniku a minimalizovat logistické náklady podniku s orientací na zlepšování 
logistických procesů. 
 

Příspěvek vznikl za podpory řešení projektu CZ.1.07/2.3.00/20.0226 „Podpora sítě excelence 

výzkumných a akademických pracovníků v oblasti dopravy DOPSIT. 
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CELNÍ ASPEKTY LOGISTIKY 

 
Abstrakt 
Příspěvek se zabývá celní problematikou ve vztahu k logistice a poskytování logistických 
služeb v rámci komplexního odbavení zboží obchodovaného mimo země EU. Poukazuje na 
celní odbavení zboží jako na součást integrovaného logistického řetězce. 
 
Klíčová slova: celní odbavení zboží, celní procedury, clo, logistické služby 
 

 

Úvod 

Mezinárodní obchod je z povahy věci nerozlučně spojen s mezinárodní přepravou zboží 
a v souvislosti s ní zpravidla i s celním odbavováním zboží. Zejména služby poskytované pro 
obchod se zeměmi mimo členské země EU vyžadují velký důraz na průvodní dokumentaci, 
doklady pro celní odbavení včetně dovozní, příp. i vývozní licence a na jednání s celními 
úřady. V této souvislosti s mezinárodním obchodem nacházejí své široké uplatnění rovněž 
logistické služby či komplexní logistická řešení. 

Celní odbavení zboží je nedílnou součástí mezinárodních obchodních operací ve všech 
případech obchodu s hmotným zbožím překračujícím celní hranice. Celní odbavení je tak 
součástí integrovaného logistického řetězce, přičemž dochází k přerušení hmotného toku 
zboží po dobu, než celní orgány v rámci celních předpisů rozhodnou o přidělení celně 
schváleného určení při dovozu/vývozu zboží. Pro přijetí rozhodnutí vyžadují poskytnutí 
veškerých skutečností a dokladů, které k tomu potřebují. 

 

1. Dovoz a vývoz zboží 

Dovoz a vývoz zboží má nezastupitelné místo v ekonomice každého státu. I přes snahy 
o liberalizaci světového obchodu a minimalizaci tarifních zatížení, zůstává nadále clo 
nástrojem, který má významné funkce zejména při dovozu zboží. Ve vyspělých ekonomikách 
se snižuje význam fiskální funkce cla a rovněž tak se mění úkoly celních orgánů. Činnost 
celní správy v členských zemích je součástí systému celního dohledu nad zbožím v rámci 
jednotného celního území EU. Při realizaci tohoto dohledu pak celní správa postupuje podle 
jednotných celních předpisů EU, podle kterých rozhoduje o přidělení jednoho z celně 
schválených určení, včetně propuštění zboží do některého z celních režimů. 

Z pohledu dovozu a vývozu zboží je po vstupu České republiky do Evropské unie je 
důležité rozlišovat: 

• vnitrounijní obchod v rámci členských zemí EU; 

• obchod se třetími zeměmi (obchod mimo členské země EU). 

V případech obchodu se třetími zeměmi zboží překračuje celní hranici EU a podléhá 
celnímu odbavení. 
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2. Celní odbavení dováženého zboží 

Při dovozu zboží se z důvodu zajištění bezpečnosti Evropské unie provádí celní 
procedury ještě před vstupem zboží na celní území EU. V rámci vstupních operací ICS 
(Import Control System) se provádí bezpečnostní analýzy rizikovosti a zboží prochází 
rizikovou analýzou. Hodnoceno je jak zboží (klasifikace, druh zboží, původ, charakter, balení 
apod.), tak také osoby (dovozce, dopravce, celní zástupce apod.). Z tohoto důvodu podává 
dopravce nebo místo něj jakákoliv osoba, která je schopna dotčené zboží předložit nebo 
zajistit jeho předložení celnímu úřadu vstupu, vstupní souhrnné prohlášení ESD (Entry 
Summary Deklaration). Vstupní souhrnné prohlášení se podle druhu dopravy předkládá ve 
stanovených lhůtách před vstupem zboží na celní území EU.  

Zboží vstupuje na celní území přes vstupní body, kterými jsou vstupní celní úřady. Od 
vstupu na celní území EU podléhá zboží celnímu dohledu. Zboží zůstává pod celním 
dohledem po dobu nutnou ke zjištění jeho celního statusu a bez povolení celních orgánů 
nesmí být z celního dohledu vyjmuto. Zboží, které není zbožím Společenství, zůstává pod 
celním dohledem do okamžiku změny jeho celního statusu nebo do okamžiku, než opustí 
celní území EU, či je zničeno. 

Zboží předkládá celním orgánům osoba, která zboží na celní území EU dopravila, nebo 
osoba, která přebírá za přepravu tohoto zboží po jeho vstupu na celní území odpovědnost. Od 
předložení zboží k celnímu řízení do doby, než mu bude přiděleno příslušné celně schválené 
určení, má zboží postavení dočasně uskladněného zboží. Toto zboží smí být skladováno 
pouze na místech schválených celními orgány a za podmínek stanovených celními orgány. 
Dočasně uskladněné zboží může být kromě prohlídky a odběru vzorků, podrobeno pouze 
takovým úkonům, aby bylo uchováno v nezměněném stavu. U zboží, na které bylo podáno 
souhrnné celní prohlášení, musí být formality k přidělení celně schváleného určení splněny ve 
stanovených lhůtách v rozlišení, zda bylo zboží přepravované po moři; nebo jinak než po 
moři. 

Celně schválené určení představuje všechny možnosti, jak lze z celněprávního hlediska 
naložit se zbožím. Podle celní legislativy je celně schváleným určením: 

• propuštění zboží do některého celního režimu;  

• umístění zboží do svobodného celního pásma nebo svobodného celního skladu;  

• zpětný vývoz zboží z celního území EU;  

• zničení zboží;  

• přenechání zboží ve prospěch státu. 

Většina zboží je v praxi při dovozu propouštěna do některého z celních režimů: Podle 
celního kodexu má deklarant bez ohledu na povahu nebo množství zboží nebo jeho zemi 
původu, odeslání nebo určení možnost zvolit celní režim, do něhož má být zboží za podmínek 
platných pro tento režim propuštěno.  

Na celní hranici se obvykle deklaruje zboží do celního režimu tranzit, který umožňuje 
dopravu zboží pod celním dohledem od vstupního celního úřadu odeslání k celnímu úřadu 
určení ve vnitrozemí. Po jeho ukončení se zboží obvykle deklaruje do některého z dovozních 
celních režimů, kterým může být: 

• volný oběh;  
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• uskladňování v celním skladu;  

• aktivní zušlechťovací styk;  

• přepracování pod celním dohledem;  

• dočasné použití. 

Celní režim tranzit je celním režimem, který umožňuje dopravu zboží pod celním 
dohledem od celního úřadu odeslání k celnímu úřadu určení. Své uplatnění má zejména při 
dovozu zboží, používá se však také i při vývozu zboží. V režimu tranzitu nevzniká při 
dodržení stanovených podmínek celní dluh, propuštění do režimu tranzitu je podmíněno 
zajištěním celního dluhu, který by mohl vzniknout. Přeprava zboží v tranzitním režimu se 
obvykle uskutečňuje v režimu tranzitu Společenství, ve společném režimu tranzitu, na 
podkladě karnetu TIR apod. 

Nejčastěji využívaným dovozním celním režimem je režim volného oběhu. Při 
propuštění do volného oběhu získává zboží, které není zbožím Společenství, celní status zboží 
Společenství. Takové zboží pak již nepodléhá celnímu dohledu a lze s ním nakládat stejně 
jako se zbožím Společenství. Propuštění zboží do režimu volného oběhu zahrnuje uplatnění 
obchodněpolitických opatření, splnění dalších formalit stanovených pro dovoz určitého zboží 
a vybrání cla a nepřímých daní dlužných ze zákona. 

V případě ostatních dovozních režimů se jedná o režimy s hospodářským účinkem, pro 
které je obecně nutné mít předem vyřízeno povolení použít režim s hospodářským účinkem. 
U těchto režimů, s výjimkou aktivního zušlechťovacího styku systém navracení, nedochází 
v rámci režimu ke změně statusu zboží, zboží zůstává nadále pod celním dohledem, a pro 
ukončení režimu je nutné požádat o přidělení jiného celně schváleného určení. 

Specifickým celním režimem je režim uskladnění zboží pod celním dohledem. 
Poskytovatelé logistických služeb mohou provozovat veřejné celní sklady a rozšířit portfolio 
poskytovaných služeb. Zákazníkům tak mohou nabídnout možnost uskladnění dováženého 
zboží, které je pod celním dohledem, a využít výhody plynoucí z uplatnění režimu. Zboží 
propuštěné do daného režimu uskladňování v celním skladu není zatíženo povinností úhrady 
celního dluhu až do okamžiku, než bude propuštěno do režimu volného oběhu. V případě 
zpětného vývozu zboží mimo území EU povinnost úhrady celního dluhu odpadá. 

 

3. Celní odbavení vyváženého zboží 

Celní odbavení pro vývoz se týká zboží, které má opustit celní území EU. Jedná se 
o vývoz zboží se statusem Společenství a také o zboží, které po dovozu zůstalo pod celním 
dohledem a má být vyvezeno mimo území EU. 

Před výstupem zboží z celního území se rovněž provádí stanovené formality. Na zboží, 
které má opustit území EU, se vztahuje povinnost podat příslušnému celnímu úřadu výstupní 
souhrnné prohlášení ještě předtím, než zboží opustí celní území EU. Pokud je podáno pouze 
celní prohlášení nebo prohlášení o zpětném vývozu, je časová náročnost na provedení analýzy 
rizika značně delší vzhledem k okamžiku, kdy jsou tato data a doklady celní správě 
poskytnuty. To může mít za následek prodloužení času k povolení výstupu zboží z celního 
území Společenství ze strany výstupního celního úřadu. 
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Vyvážené zboží podléhá celnímu dohledu a může podléhat celním kontrolám. Pro zboží 
se statusem Společenství lze deklarovat dva vývozní celní režimy: 

• celní režim vývoz; 

• celní režim pasivní zušlechťovací styk.  

Zboží je pod celním dohledem od přijetí zboží do celního režimu až do výstupu 
z celního území EU.  

Pro zboží, které má status zboží jiné než Společenství je pro vývoz nutné žádat 
o přidělení celně schválené určení zpětný vývoz, a propuštění zboží do režimu tranzitu, který 
umožní dopravit zboží pod celním dohledem k výstupnímu celnímu úřadu. Celní dohled trvá 
až do výstupu zboží z celního území. 

 

4. Celní řízení 

Celní řízení je zvláštním druhem správního řízení, které provádí celní orgány v rámci 
celního dohledu. Jeho účelem je rozhodnout, zda bude zboží do navrženého celního režimu 
propuštěno, a případně za jakých podmínek. Toto řízení se zahajuje podáním celního 
prohlášení, kterým se navrhuje propuštění zboží do příslušného režimu. Celní úřad na základě 
provedeného celního řízení vydá rozhodnutí, zda zboží do navrženého režimu propustí, nebo 
ne. 

Návrh na zahájení celního řízení podává deklarant nebo jeho zástupce. Deklarantem je 
osoba, která činí celní prohlášení vlastním jménem, nebo osoba, jejímž jménem je celní 
prohlášení činěno, a může jím být každá osoba, která může příslušnému celnímu úřadu 
předložit předmětné zboží, nebo zajistit jeho předložení se všemi doklady. Obecně se 
vyžaduje, aby daná osoba byla usazená v EU, tj. fyzická osoba měla v EU obvyklé bydliště, 
nebo právnická osoba měla v EU sídlo, řídící ústředí nebo stálou provozovnu. Při posuzování 
oprávněnosti podat celní prohlášení se tedy u deklaranta nezkoumá jeho vlastnické právo ke 
zboží. 

Při jednání s celními orgány se může každá osoba nechat zastoupit, přičemž se může 
jednat o zastoupení přímé nebo zastoupení nepřímé U přímého zastoupení zástupce jedná 
jménem a na účet zastoupené osoby, deklarantem je tedy osoba zastoupená, u nepřímého 
zastoupení zástupce jedná vlastním jménem na účet jiné osoby, deklarantem je zástupce. 

Na propuštění zboží do celního režimu se podává celní prohlášení. Je to právní úkon, 
jímž příslušná osoba projevuje předepsanou formou a způsobem vůli, aby bylo zboží 
propuštěno do určitého režimu. Podává se elektronicky, písemně, ústně nebo jiným úkonem, 
jímž daná osoba vyjádří svou vůli. U všech výše zmíněných případů dovozu, vývozu 
i tranzitu, kromě výjimek uvedených v celní legislativě, je povinnost podávat elektronické 
celní prohlášení. V odůvodněných případech lze použít písemné prohlášení v podobě 
jednotného správního dokladu. Pro realizaci elektronických podání je nutné se zaregistrovat 
u Celní správy České republiky a získat povolení k elektronické komunikaci. 

Celní prohlášení musí obsahovat všechny náležitosti nezbytné pro použití celních 
předpisů upravujících celní režim, který je v celním prohlášení navržen. Nedílnou součástí 
celního prohlášení jsou doklady, které prokazují skutečnosti v celním prohlášení, skutečnosti 
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v závislosti na navrhovaném režimu a také doklady pro doložení požadavků, které jsou 
specifické pro některé druhy zboží. 

 

5. Poskytovatelé celních služeb 

Celní odbavení zboží je jednou z činností integrovaného logistického řetězce. 
Poskytovatelé celních služeb nabízí celé portfolio služeb pro zastupování v řízení před 
celními orgány, včetně komplexního řešení celního odbavení a činností s tím souvisejících.  

Poskytovatelé celních služeb jsou podnikatelské subjekty. Obvykle se jedná o různá 
oddělení celní deklarace zasilatelských nebo dopravních firem. Své celní služby poskytují 
nejen zákazníkům, kteří využívají jejich logistické a přepravní služby, ale i těm, kteří těchto 
služeb nevyužívají a potřebují pouze proclít zboží. Pro zastupování v celním řízení mohou 
zákazníkům nabídnout přímé nebo nepřímé zastoupení. V oblasti celních služeb nabízí 
širokou škálu služeb k zajištění bezproblémové a konzistentní obchodní činnosti 
a minimalizaci rizik při realizaci obchodních operací. 

Do portfolia poskytovaných celních služeb patří: 

• celní a obchodní poradenské služby, konzultace; 

• vystavení celního prohlášení pro vývoz nebo dovoz; 

• platba cla a DPH za zákazníka; 

• zajištění celního dluhu; 

• povolení a licence – pro dovoz nebo vývoz zboží, např. pro zboží dvojího užití; 

• další služby spojené se státními organizacemi – různá povolení pro zajištění odbavení 

zboží,  

• bezpečnostní opatření - oznámení příslušným orgánům stanovené informace o zásilkách 

zboží ještě před jejich příjezdem jak pro dovoz do EU (ICS systém), tak do jiných 

dovozních zemí (např. do USA); 

• zajištění celních formalit pro vnitrozemský pohyb zboží pod celním dohledem v rámci 

jednotného celního území; 

• dodatečné služby – celní sklad, zpracování navracení cla, fiskální zastoupení, spotřební 

daně, a mnoho dalších služeb. 

 
6. Modernizace a zjednodušení procesu celního odbavení 

Evropská komise průběžně zavádí do praxe jednotné metody celního odbavení pro celé 
celní území, které odpovídají novým trendům v celní oblasti. Deklaranti tak mají možnost 
nejenom si ve vztahu k celnímu odbavení zboží zavčasu opatřovat příslušná povolení celních 
orgánů a orgánů státní správy, ale v rámci celního odbavení mohou využívat různé 
zjednodušené a jiné postupy, které mají pozitivní vliv na proces celního odbavení. 

Deklaranti mohou např. využívat: 
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• status AEO – Oprávněný hospodářský subjekt; postavení AEO poskytuje zjednodušení 

procedur jak na straně celních správ EU tak na straně AEO, neboť osvědčení je uděleno 

spolehlivým, celní problematiku znalým a finančně stabilním hospodářským subjektům; 

• použití zjednodušených postupů pro režim tranzitu (schválený odesilatel, schválený 

příjemce) umožňující celní odbavení i mimo úřední hodiny vnitrozemských celních úřadů; 

• použití zjednodušených postupů pro dovozní celní režimy; 

• status schváleného vývozce pro možnost využívat zjednodušené postupy pro vystavení 

důkazu o původu zboží pro preferenční účely; 

• využívat institut centrálního celního řízení a jiné. 

Zjednodušené postupy musí být povoleny celním úřadem a povolení bude uděleno 
pouze osobě, která skýtá dostatečné záruky ohledně dodržování právních předpisů a možnosti 
účinné kontroly ze strany celních orgánů. 
 

Závěr 

Bez ohledu na snahy o liberalizaci světového obchodu a snahu o zrušení veškerých 
tarifních zatížení mezi jednotlivými státy, plní clo stále významnou funkci, která sice nemusí 
být vždy jednoznačně fiskální, ale zcela určitě zůstává významná funkce ochranná. Ochrana 
vlastního trhu, životních podmínek a zájmů obyvatel je pro státy stále důležitá. Proto v rámci 
mezinárodního obchodu nadále zůstává povinnost celního odbavení zboží. Evropská komise 
a celní správy členských zemí zavádí do praxe za účelem zjednodušení a urychlení celních 
procedur moderní metody. Je na deklarantské veřejnosti a na poskytovatelích celních služeb, 
jak tyto možnosti v rámci komplexních logistických služeb využijí. 
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JEDNOTNÝ ŽELEZNIČNÝ PRIESTOR V KRAJINÁCH EÚ 

 

Abstrakt  
V Európskej dopravnej politike sa kladie dôraz na potrebu vytvorenia transparentných 
a nediskriminačných prístupov k železničnej infraštruktúre a servisným zariadeniam. 
Nediskriminačný prístup má zabezpečiť spravodlivú hospodársku súťaž medzi dopravcami, 
ktorý má viesť k vyššej výkonnosti železničného systému. Príspevok sa zaoberá výkladom 
základných princípov, ktoré vedú k zabezpečeniu jednotného európskeho železničného 
systému ktorý určuje Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/34/EÚ. 
 
Klíčová slova: Európská dopravná politika, železničný systém, Európský parlament. 
 

 

Úvod 

V súčasnosti v krajinách Európskej únie rastie záujem o kvalitné a spoľahlivé služby 
poskytované nákladnými ako aj osobnými železničnými dopravcami. Na to, aby boli 
prepravné služby poskytované v požadovanej kvalite,  je potrebné zabezpečiť spravodlivý,  
transparentný a nediskriminačného prístupu všetkým oprávneným železničným podnikom 
k železničnej infraštruktúre štátov EÚ. Cieľom EÚ je zabezpečiť čo najvyššiu výkonnosť 
železničného systému tak, aby bola možná integrácia do konkurencieschopného dopravného 
trhu. Pri integrácii železničného systému treba brať do úvahy osobité charakteristiky železníc 
a ich významnú úlohu v dopravnom sektore EÚ.     

Na základe uvedených skutočnosti prijal Európsky parlament a Rada Európskej únie  
Smernicu 2012/34/EÚ z 21. novembra 2012, ktorou sa zriaďuje jednotný európsky železničný 
priestor. Smernica má viesť k zvýšeniu efektivity a schopnosti súťaže železničnej dopravy 
s ostatnými druhmi dopravy. Smernica sa súčasne zaoberá spôsobom prideľovania kapacity 
dopravcom, základným princípom spoplatňovania železničnej infraštruktúry, oddelením účtov 
manažéra infraštruktúry od dopravcov, ako aj podmienkami získania licencie dopravného 
podniku. 

Nezávislosť manažérov infraštruktúry a železničných podnikov 

Manažér infraštruktúry pri dodržiavaní stanovovania poplatkov,  prideľovania kapacity 
a dodržiavaní špecifických pravidiel určených členskými štátmi zodpovedá za vlastné 
riadenie, správu a vnútornú kontrolu.  

Železničné podniky majú byť riadené podľa obchodných zásad. Členské štáty musia 
umožniť železničným podnikom prispôsobenie svojich činnosti príslušnému trhu. 
Zodpovednosť za stanovené činnosti musia znášať riadiace orgány tak, aby efektívne 
a primerané služby v požadovanej kvalite poskytli s najnižšími nákladmi. Železničné podniky 
majú byť riadené podľa platných obchodných zásad bez ohľadu na ich vlastníka. 

Železničné podniky si musia stanoviť nasledujúce plány: 

• podnikateľský plán, 

• finančný plán, 
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• investičný plán. 

Predmetné plány musia byť zostavované tak aby podniky dosahovali finančnú stabilitu, 
a tým bola zabezpečená ich konkurencieschopnosť. Podniky musia pri jednotlivých plánoch 
uviesť prostriedky potrebné k dosiahnutiu plánov.  

Oddelenie účtov – členské štáty zabezpečia vedenie a zverejňovanie výkazov ziskov 
a strát, ako aj súvah oddelene za obchodné činnosti týkajúce sa poskytovania dopravných 
služieb železničnými podnikmi na jednej strane a na strane druhej za obchodné činnosti pri 
správe železničnej infraštruktúry. Prevod verejných prostriedkov z jedného úseku do druhého 
nie je povolený [4]. 

Členské štáty sú povinné zabezpečiť oddelenie vedenia a zverejňovania výkazov ziskov 
a strát, vrátane súvah za obchodné činnosti súvisiace s poskytovaním služieb v železničnej 
nákladnej dopravy od činnosti súvisiacich s poskytovaním služieb železničnej osobnej 
dopravy. Verejne finančné prostriedky poskytnuté na verejne služby sa poskytujú oddelene 
v súlade s článkom 7 nariadenia ES č. 1370/2007. Tieto prostriedky sa nesmú previesť na inú 
obchodnú činnosť. 

Základne funkcie, od ktorých závisí nestranný a nediskriminačný prístup k železničnej 
infraštruktúre sú povinné členské štáty zveriť podnikom, neposkytujúcim žiadne železničné 
dopravné služby. Tento cieľ musí byť preukázateľne dosiahnutý bez ohľadu na organizačné 
štruktúry týkajúce sa dopravy.  

Základne funkcie manažéra infraštruktúry: 

• Rozhodovanie o prideľovaní vlakovej trasy vrátane určenia a posúdenia dostupnosti 

a prideľovania individuálnych jednotlivých vlakových trás, 

• rozhodovanie o spoplatňovaní železničnej infraštruktúry, vrátane stanovenia a výberu 

poplatkov [4]. 

 

Financovanie manažéra infraštruktúry  

Členské štáty majú povinnosť rozvíjať železničnú infraštruktúru svojho štátu. Na 
základe technicky a finančne zložitého systému je potreba vytvárania strategických plánov 
manažérov infraštruktúry minimálne na dobu piatich rokov. Strategický plán má obsahovať 
stratégiu rozvoja železničnej infraštruktúry, pričom zohľadňuje budúcu potrebu mobility. Plán 
je určený na optimálne a efektívne využívanie, zabezpečenie a rozvoj infraštruktúry.  

Financovanie jednotlivých manažérov železničnej infraštruktúry závisí od výšky 
ekonomicky oprávnených nákladov a preukázateľných výnosov. Slovenská republika 
zastúpená Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR uzatvára so 
Železnicami Slovenskej republiky Zmluvu o prevádzkovaní železničnej infraštruktúry. 
V súčasnosti je zmluva uzatvorená na roky 2014 – 2016, pričom sa Slovenská republika 
zaväzuje uhradiť ročne 250 mil. eur manažérovi infraštruktúry za riadenie, prevádzkovanie, 
údržbu a rozvoj železničnej infraštruktúry. Pre rok 2014 boli manažérovi infraštruktúry 
poskytnuté finančné zdroje vo výške 22,5 mil. eur na vykrytie straty pri uplatňovaní zliav za 
použitie železničnej dopravnej cesty nákladnými dopravcami. Zľavy poskytovaná nákladným 
dopravcom musia byť poskytovaná na základe ustanovenia smernice 2012/34/EÚ 
a podmienkam určených ŽSR. 
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Služby poskytované manažérom infraštruktúry dopravcom 

Na základe Smernice 2012/34/EÚ sú povinný manažéri infraštruktúry zabezpečiť 
železničným podnikom nasledujúce služby: 

1. Minimálny prístupový balík, ktorý obsahuje: 

- spracovanie žiadosti o pridelení kapacity železničnej infraštruktúry, 

- právo využitia kapacity, ktorá je poskytnutá, 

- použitie železničnej infraštruktúry vrátane výhybiek a odbočiek, 

- úkony súvisiace s riadením vlakov, zabezpečenie informácií o pohybe vlaku, 

- použitie zariadenia na dodávku elektrického trakčného prúdu, 

- všetky ostatné informácie potrebné na realizáciu alebo prevádzku dopravných služieb, 

pre ktoré bola kapacita poskytnutá [2]. 

2. Prístup vrátene traťového prístupu sa poskytuje k týmto servisným zariadeniam, ak 

existujú a k službám poskytovaných v týchto zariadeniach: 

- stanice osobnej dopravy, ich budovy a iné zariadenia vrátane informačný zariadení 

týkajúce sa cestovania a vhodného miesta na predaj prepravných dokladov, 

- nákladné terminály, 

- zriaďovacie stanice na zoraďovanie vlakov, vrátane zariadenia na posunovanie, 

- odstavné koľaje, 

- údržbárske zariadenia s výnimkou zariadení na údržbárske služby veľkého rozsahu, 

ktoré sú určené pre vysokorýchlostné vlaky alebo iné typy koľajných vozidiel 

vyžadujúcich si špeciálne zariadenia, 

- iné technické zariadenia vrátane zariadení na čistenie a umývanie, 

- zariadenia v námorných a vnútrozemských prístavoch spojené so železničnou 

činnosťou, 

- pomocné zariadenia, 

- zariadenia na doplnenie paliva [2]. 

Služby ktoré môže poskytovať manažér infraštruktúry z vlastných obchodných dôvodov 
poskytovať na základe Smernice 2012/34/EÚ: 

1. Doplnkové služby: 

- trakčný prúd, za ktorý sa uvádza faktúrou osobitne od poplatku za zariadenie určené 

na dodávku elektrického trakčného prúdu, 

-  predkurovanie vlakov osobnej dopravy, 

- špecifické dohody so zákazníkmi (kontrola nebezpečného tovaru, pomoc pri chode 

špeciálnych vlakov) [2]. 

2. Vedľajšie služby: 

- prístup k telekomunikačnej sieti, 

- poskytovanie doplnkových informácií, 
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- technickú kontrolu koľajových vozidiel, 

- služby predaja prepravných dokladov na staniciach osobnej dopravy, 

- údržbárske práce veľkého rozsahu, poskytované v údržbárskych dielňach [2]. 

Prideľovanie kapacity 

Členské štáty môžu stanoviť podmienky prideľovania kapacity infraštruktúry, pričom 
musí byť dodržaná požiadavka nezávislosti riadenia železničných podnikov a manažéra 
infraštruktúry. Stanovia sa špecifické pravidlá prideľovania kapacity a manažér infraštruktúry 
zabezpečí vykonávanie prideľovania kapacity. Úlohou manažéra infraštruktúry je prideľovať 
kapacitu spravodlivým a nediskriminačný spôsobom a v súlade s právom EÚ. Manažér 
infraštruktúry je povinný rešpektovať obchodné tajomstvo. Pridelená kapacita sa prideľuje 
žiadateľovi len raz a súčasne nesmie byť príjemcom prevedená na iný podnik. Akékoľvek 
obchodovanie s kapacitou železničnej infraštruktúry je zakázané. V prípade obchodovania 
s kapacitou bude vylúčený žiadateľ z prideľovania kapacity. Právo využívania pridelenej 
kapacity sa stanovuje na dobu max. jedného cestovného poriadku. Príslušné práva 
a povinnosti žiadateľov a manažérov infraštruktúry z hľadiska prideľovania kapacity sa 
stanovujú v zmluvných, prípadne právnych predpisoch členských štátov. Členské štáty sú 
povinné zabezpečiť, aby manažéri infraštruktúry spolupracovali pri prideľovaní kapacity 
medzinárodných vlakoch čo najefektívnejšie. Pri prideľovaní kapacity medzinárodných 
vlakov je potrebné brať ohľad na koordináciu a požiadavky jednotlivých železničných správ. 
Vopred určené medzinárodne vlakové trasy sú dostupné žiadateľom prostredníctvom 
ktoréhokoľvek zúčastneného manažéra infraštruktúry. Účastníci medzinárodnej spolupráce pri 
prideľovaní infraštruktúry sú povinný zabezpečiť aby všetky kritéria prideľovania boli verejne 
dostupné.  

V rámci spolupráce prideľovania trás medzinárodným vlakom manažéri infraštruktúry 
posúdia potrebu medzinárodných vlakových trás a môžu ich v prípade potreby navrhovať 
a organizovať, aby uľahčili prevádzku nákladných vlakov pri žiadosti ad-hoc [4].  

Komisia je informovaná o hlavných zasadaniach, na ktorých sa spracovávajú spoločné 
zásady a postupy prideľovania kapacity. Komisia je pozývaná na zasadnutia ako pozorovateľ. 
Príslušným regulačným orgánom sa predkladajú dostatočné informácie o vývoji spoločných 
zásad a postupov pri prideľovaní infraštruktúry, ako aj informácie o pridelení kapacity aby 
mohli vykonávať regulačný dohľad vymedzený Smernicou 2012/34/EÚ.    

Prístup k železničnej infraštruktúre a službám 

Železničným podnikom sa za rovnoprávnych, nediskriminačných a transparentných 
podmienok udelí prístup k železničnej infraštruktúre všetkých členských štátov na účely 
prevádzkovania všetkých druhov služieb železničnej nákladnej dopravy. Toto právo zahŕňa 
prístup k infraštruktúre, ktorá spája námorné a vnútrozemské prístavy a iné servisné 
zariadenia uvedené [4]. 

Manažéri infraštruktúry poskytnú všetkým dopravcom na nediskriminačnom základe 
minimálny prístupový balík. Prevádzkovatelia servisných zariadení sú povinný 
nediskriminačným spôsobom všetkým železničným podnikom umožniť prístup k servisným 
zariadeniam. Poskytovatelia sú povinný viesť pre všetky servisné zariadenia oddelené účty 
ziskov a strát, vrátane súvah. 
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Podmienky získania licencie 

Povinnosťou každého členského štátu je určiť licenčný orgán, ktorý zodpovedá za 
vydávanie licencii železničným podnikom, na základe povinnosti uložené v Smernici 
2012/34/EÚ. Licenčný organ nesmie poskytovať služby železničnej dopravy a súčasne je 
nezávislý od všetkých železničných podnikov.  

Železničný podnik, ktorý žiada o udelenie licencie, musí byť schopný preukázať 
zodpovednému licenčnému orgánu požiadavky týkajúce sa dobrej povesti, finančnej 
spôsobilosti a krytia zodpovednosti za škodu. V prípade nepreukázania povinnosti nevydá 
licenčný orgán žiadateľovi licenciu. Železničný podnik je oprávnený požiadať o licenciu 
v členskom štáte v ktorom má sídlo. Vydaná licencia je platná na území EÚ.  Licencia je 
platná ak železničný podnik spĺňa povinnosti stanovené v Smernici 2012/34/EÚ. Licenčný 
orgán je oprávnený vydať opatrenie na pravidelné preskúmanie železničných podnikov, 
v prípade takéhoto rozhodnutia sa preskúmanie uskutoční minimálne raz za päť rokov. 
Členské štáty môžu stanoviť podmienky splnenia požiadavky dobrej povesti.  

Požiadavky týkajúce sa finančnej spôsobilosti sú splnené, ak podnik, ktorý žiada o 
licenciu, môže preukázať, že je schopný splniť svoje súčasné a potenciálne záväzky stanovené 
podľa reálnych odhadov na obdobie 12 mesiacov [4]. 

Požiadavky na odbornú spôsobilosť sú splnené, ak železničný podnik, ktorý žiada          
o licenciu, môže preukázať, že má alebo bude mať organizáciu riadenia so znalosťami alebo 
skúsenosťami potrebnými na bezpečné a spoľahlivé vykonávanie riadenia prevádzky a dozoru 
nad druhom činností špecifikovaných v licencii [4]. 

Požiadavky týkajúce sa krytia zodpovednosti za škodu musia byť splnené bez dotknutia 
pravidiel Únie týkajúce sa štátnej pomoci. Železničný podnik musí byť riadne a primerane 
poistený na krytie svojich záväzkov v prípade dopravných nehôd.   

Informácie potrebné poskytnúť železničným dopravcom v žiadosti o licenciu: 

• dostupné prostriedky vrátane prostriedkov uložených v bankách, záruky na bankový úver 

a pôžičky, 

• fondy a aktíva použiteľné ako záruka, 

• prevádzkový kapitál, 

• zaťaženie podnikových aktív, 

• dane a príspevky na sociálne zabezpečenie, 

• príslušné náklady, vrátane nákladov na nákup vozidiel, pozemkov, budov, zariadení 

a koľajové vozidlá [3]. 

Záver 

Hlavnou úlohou prijatia Smernice, ktorou sa určuje jednotný európsky železničný 
priestor, je zvýšenie záujmu o využívanie potenciálnych možnosti železničnej dopravy. 
Spravodlivý prístup k železničnej infraštruktúry vedie k vytváraniu konkurenčného prostredia, 
čo má za následok zvyšovanie kvality poskytovaných služieb železničnými podnikmi. Pri 
zvyšovaní kvality poskytovaných služieb sa môže zvýšiť záujem prepravcov o dopravné 
služby železničnej dopravy. Pozitívnym efektom okrem zlepšenia modal splitu v prospech 
železničnej nákladnej dopravy je aj úspora spoločenských nákladov dopravy. 
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ABSTRACT 

European transport policy accentuates the need of creating new models of transport 

concerning passenger and cargo transport in order to reduce environmental burden and lower 

the social costs of the transport. The contribution deals with economic evaluation of the 

provided motorail service in railway passenger transport on the line Košice – Prague in terms 

of internal costs of the carrier and social costs. The quantification of social costs saving was 

realized using the comparison of the costs between individual motorism and railway 

transport.. 
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QUANTIFICATION OF SOCIAL COSTS SAVING USING 
MOTORAIL SERVICE  

 

INTRODUCTION 

It is only after the population is directly or indirectly confronted with the adverse impact 
of external costs that they start to pay attention to this issue. In both countries - Slovak and 
Czech Republic on the session Prague – Košice, there is a significant overload of the land 
communications and environment as a result of continuous growth of individual motorism. 
The intensity of the road transport exceeds the current capacity of the road network, which 
leads to the emergence of congestions and other external costs.    

„Motorail“ service is considered to be a suitable and a partial solution; it is provided by 
passenger carriers on the session Košice - Prague and Poprad - Tatras – Prague. The main 
factors leading to introduction of this service were the travelling time as well as traffic flows 
intensity on the given session. From the point of view of the company, it is important to know 
the extent of the social costs savings resulting from use of this service.  

1. MOTORAIL SERVICE 

Motorail service means transportation of the passengers in passenger trains together 
with their automobiles loaded on special car carriers.   

1.1   Characterization of Motorail service  

Motorail service is being delivered in pursuance of the international agreement between 
rail passenger carrier Railway Company Slovakia and Czech Railways. Catering services on 
night trains, operation of loading, as well as overall service within the motorail transport in 
the area of Slovak Republic is provided by means of outsourcing service. Motorail is shunted 
in the railway station Košice for loading at a permanently designated spot. After expiration of 
the maximum set loading time, the motorail is shunted with the assistance of station shunting 
equipment and subsequently attached to the train. After arrival of the trains Ex 123 and R 443 
to Košice, the motorail is shunted on the place of unloading, together with sleeping car from 
the train R 443, and the passengers can get off for no later than 30 minutes. Train loading on 
the railway station Poprad-Tatras is taking place on a permanently designated spot of loading. 
After the loading and expiration of the maximum set loading time, the motorail and sleeping 
car are shunted with the assistance of shunting equipment and subsequently attached to the 
train. After the arrival of the train En 445, the motorail together with the respective sleeping 
car are uncoupled from the train and shunted, by the act of shunting, on the designated place 
of unloading. The places of loading as well as the exact map of the access to the horizontal 
loading platforms at individual railway stations are available on the sites of rail carriers.   

Reservation documents for transportation in motorail in both directions are in the area 
of Slovak republic being issued in all railway stations furnished with iKVC terminal, selling 
international travel documents. As for Czech Republic, the travel documents are being issued 
at international travel counters.   
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Basic terms for selling the reservation documents for motorail are as follows:  

• Beginning of the sale  - 2 months prior to departing from the entrance station, in case of  

changes in the schedule, the time for sale is reduced to 1 month prior to the train leaving 

the entrance station, 

• termination of the sale – for the train R 442/443 Šírava is 2 hours prior to regular     

o departure from the exit train station,   

• termination of the sale – for the train Ex 122 Košičan at 8.27 on the day of train    

o departure from the departure station of the train Košice, which means 2 hours 

before   

o regular departure of the train, which is the same for the station Prague hl. n. 

(Prague,  

o main railway station), (3) 

Transport and tariff terms  

The special double decked carriage carries only passenger cars. The height of the car 
can reach up to maximum 2000 mm, provided the width of the roof is up to 1350 mm on the 
upper platform. Maximum allowable height of the lower platform of the car is 1550 mm. 
Maximum allowable width of the transported vehicle is 2 000 mm. The passenger himself 
provides for the loading and unloading with the assistance of the accredited employee of the 
railway, clamping on the car-carrier is carried out by the commissioned employee of the 
carrier. Every automobile must be accompanied by at least one adult person who owns 
driving license. Transport without driver, valid registration number entered in the certificate 
of evidence and without insurance card is forbidden. Before the car is loaded, it is necessary 
to fulfill Order form of carriage of cars on the motorail that is available on the site of carriers. 
The passenger is obliged to fill in the correct data; in case the stated data from the client was 
stated incorrectly, respectively the information was false (especially as regards to vehicle 
size), the vehicle shall be excluded from the transport,  in case of damage of the vehicle, the 
claim shall not be recognized (3). Table no. 2 shows the motorail timetables for single trains 
as well as time set for loading and unloading of the vehicles.  
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Tab. 2 – Motorail timetable 

Ex 122 Košičan Ex 123 Košičan 
r.st. Košice Prague main st. Prague main st. r.st. Košice 
departure arrival departure Arrival 

10:27 h 18:53 h 9:11 h 17:32 h 

loading unloading loading unloading 
8:50 - 9:00 h 19:30 - 19:45 h 7:45 - 8:15 h from 18:00 h 

R 442 Šírava R 443 Šírava 
r.st. Košice Prague main st. Prague main st. r.st. Košice 
departure arrival departure Arrival 

22:08 h 7:37 h 22:26 h 7:52 h 

loading unloading loading Unloading 
20:10 - 20:20 h 8:15 - 8:35 h 20:45 - 21:15 h from 8:25 h 

EN 444 Slovakia EN 445 Slovakia 
Poprad-Tatras Prague main st. Prague main st. Poprad-Tatras 

departure arrival departure Arrival 
22:34 h 6:49 h 21:53 h 6:12 h 

loading unloading loading Unloading 
20:45 - 21:00 h 7:25 - 7:40 h 20:00 - 20:30 h from 6:40 h 

Source: (2) 

 

The technical base of the motorail service consists of a special car-carrier, which is 
depicted in the picture no. 1. Single car-carrier can transport no more than 10 cars in two 
rows.   

 
     Source: authors 

Fig. 1 - Special car-carrier  
 

Horizontal loading platform is a part of the technical base as well. The platform enables 
the loading on the two rows of car-carrier by the assistance of pneumatic lift.  

1.2 Analysis of utilization of motorail service on the route Košice – Prague  

Analysis of development of providing motorail service on the route Košice – Prague 
and Poprad -Tatras - Prague is based on internal data of Railway Company Slovakia, for the 



15 th International Scientific Conference 

LOGI 2014 

124 

years 2010-2013 and January - August 2014. Transport of the road vehicles and motorcycles 
takes place on the session Košice – Prague within one daily pair of trains Ex 121/122 and one 
pair of night trains R 442/443. Transport via motorail on the session Poprad-Tatras - Prague 
takes place in one night pair of trains EN 444/44. Table 1 illustrates the development of the 
number of transported vehicles within individual years for all of the trains. Considering the 
fact that we handle commercial products and activities of Railway Company Slovakia, the 
information stated in the table was rounded.  

Tab. 1 – Development of the number of transported vehicles 

No. of trains /Year 2010 2011 2012 2013 2014 

EX 121/122, R 442/443, EN 444/445 12000 13000 13500 15000 10000 
Note: year 2014 till Aug.3rd  

         Source: (1)  

 
The table shows that even with an unchanged number of trains per given session, there 

is an increased number of transported vehicles for every monitored year. The increase in 
number of the transported vehicles is anticipated also in 2014, as the demand for this kind of 
service grows during winter months.  

2. ECONOMIC EVALUATION OF THE MOTORAIL SERVICE  

When evaluating the economy of the motorail service, it is necessary to take to 
consideration the costs of the carrier for this service, anticipated revenues from providing of 
the service, cost savings in road passenger transport made by using motorail transport and 
other external effects of positive and negative nature as well.  

2.1 Estimated total cost of the motorail service  

As the motorail service is being offered simultaneously with transport of the passengers 
without road vehicles, when estimating the total cost we will consider the following costs:   

• costs for energy used for transport of the car-carrier,  

• costs for car-carrier, 

• costs for shunting, 

• costs for traffic road, 

• costs for providing and operating of the platform,  

• costs for catering.  

Budgetary calculation of the costs for car carrier was made based on the following input 
assumptions:   

• consumption of the traction energy: 25,21 kWh/1000.GTK (1), 

• costs for the traction energy: 0,16 €/kWh,   
• weight of the car-carrier: 24 tons, 

• Distance Košice – Prague through Čadca (train): 705 km (5), 

• Distance Košice – Prague through Púchov (train): 678 km (5), 

• Distance Poprad-Tatras– Prague (train): 604 km (5), 
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• Distance Košice – Prague (car): 677 km, 

• Distance Poprad –Tatras– Prague (car): 552 km,  

• average weight of the road passenger vehicles: 1,335 t, 

• average occupancy of the car-carrier: 6,35 (1), 

• estimated costs for providing and maintenance of the car-carrier: 0,035 €/km, 

• average occupancy of the road passenger vehicle: 1,7, 

• costs for shunting: Košice 38 €/h. (6), Prague: fee included in the minimum package,  

• costs for providing and operating of the platform: 2,2 €/1 connection, 

• costs for catering service: 8,5 €/h. 

 

Concerning the fact that the service motorail on the session Košice - Prague is being 
provided within three pairs of international trains, calculation of the service costs for the 
operator – carrier of the motorail is realized for the train R 442, as the calculations for all of 
the trains would be considerably demanding. Table 3 shows budgetary calculation of the costs 
of provided service.  

Tab. 3 – Budgetary calculation of the direct costs for train connection R 442 

Cost item 
 performance Costs 

[€/train connection] indicator value 
Usage of the traction current GTK 22 896,461 92,355 
Costs for shunting train connection 12,54 12,54 

Costs for carriers vkm 709 24,815 
Fee for use of the railway 
infrastructure  

GTK SK 

GTK CZ 

9 051,34 
13 845,121 

11,866 
24,724 

Costs for catering train connection 8,5 34,00 
Costs for loading platform  train connection 2,2 2,2 

Total direct costs  train connection 1 202,05 
Source: Authors 

Based on the set of input values for calculation of the costs for motorail service and 
based on calculation relations for individual items, the assumed direct costs for the motorail 
service for the train R 442 equal the amount of  202,05 €. 

2.2 Social costs 

Transportation of road vehicle using motorail service results in external costs saving. 
The amount of savings equals the difference between external costs for the individual 
motorism and costs for the passenger and freight rail transport. Table 5 presents the values of 
external costs used by the comparison of external costs.  
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Tab. 5 – Costs of accidents and environmental issues (in €) 

cargo / 1000 person km  
Accident 

rate 
Noise 
level 

Air 
pollution 

Climate 
changes 

TOTAL 

Personal motor cars 39,72 6,29 19,09 17,54 82,64 
Rail transport – passenger 0,99 4,3 5,41 5,85 16,55 
cargo / 1000 ton-km            
Rail transport– freight 12,69 3,86 4,41 5,19 26,15 

Source: MDV and RRSR 

 Table 6 presents quantification of the social costs that would be produced as a result of 
using individual motorism without use of motorail service on the surveyed session. Individual 
calculations employed input assumptions from point 2.1 and figures stated in the Table 5.  

 
Tab. 6 – Costs for accidents and environmental impacts for road transport (in €) 

Year 2010 2011 2012 2013 2014 

Košice - Prague (number of vehicles) 7200 7800 8100 9000 6000 

Number of passengers 12240 13260 13770 15300 10200 

pkm 8286480 8977020 9322290 10358100 6905400 

External costs in € 684794,7 741860,9 770394 855993,4 570662,3 

Poprad -Tatras - Prague number of 
vehicles 

4800 5200 5400 6000 4000 

Number of passengers 8160 8840 9180 10200 6800 

pkm 4504320 4879680 5067360 5630400 3753600 

External costs in € 372237 403256,8 418766,6 465296,3 310197,5 

TOTAL EXTERNAL COSTS IN € 1057032 1145118 1189161 1321290 880859,8 
Source: authors 

 
Table 7 contains quantification of the social costs made by using motorail service. 

Individual calculations employed input assumptions from point 2.1 and figures stated in 
Table 5.  
  

Tab. 7 – Costs of accidents and environmental impacts for rail transport (in €) 

Year 2010 2011 2012 2013 2014 
Košice -Prague through Čadca number of 
vehicles  

4800 5200 5400 6000 4000 

Košice -Prague through Púchov number 
of vehicles 

2400 2600 2700 3000 2000 

Poprad -Tatras-  Prague number of 
vehicles 

4800 5200 5400 6000 4000 

Number of passengers Košice - Prague 
through Čadca 

8160 8840 9180 10200 6800 

Number of passengers Košice - Prague 
through Púchov 

4080 4420 4590 5100 3400 

Number of passengers Poprad – Tatras -
Prague 

8160 8840 9180 10200 6800 

pkm Košice - Prague through Čadca 5752800 6232200 6471900 7191000 4794000 

pkm Košice - Prague through Púchov 2766240 2996760 3112020 3457800 2305200 
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pkm Poprad – Tatras -Prague 4928640 5339360 5544720 6160800 4107200 

pkm TOTAL 13447680 14568320 15128640 16809600 11206400 
EXTERNAL COSTS in € for passenger 
rail transport 222559,1 241105,7 250379 278198,9 185465,9 

GTK Košice - Prague through Čadca 10693440 4894110 5082345 5647050 3764700 

GTK Košice - Prague through Púchov 8111592 2353338 2443851 2715390 1810260 

GTK Poprad –Tatras – Prague 9161472 4192968 4354236 4838040 3225360 

GTK total 27966504 11440416 11880432 13200480 8800320 
EXTERNAL COSTS IN € for car 
transport 462845,6 189338,9 196621,1 218467,9 145645,3 

EXTERNAL COSTS in TOTAL for 
motorail transport in €  685404,7 430444,6 447000,1 496666,8 331111,2 

Source: authors 

 

Quantification of social costs saving on surveyed session is further summarized in 
table 8.   

 

Tab. 8 – Savings of the social costs for individual years (in €) 

Year 2010 2011 2012 2013 2014 
TOTAL OF EXTERNAL COSTS for 
road passenger transport in €  

1057032 1145118 1189161 1321290 880859,8 

TOTAL OF EXTERNAL COSTS for 
motorail transport in €  

685404,7 430444,6 447000,1 496666,8 331111,2 

Difference (saving of the costs) 371627,3 714673,4 742160,9 824623,2 549748,6 
Source: authors 

Increasing transport performance by using the motorail service leads to significant 
lowering of social costs.   

 CONCLUSION 

Passenger railway transport ranks among more eco-friendly types of transport. Using 
passenger railway transport leads to smaller burden on the environment, especially as 
concerns lower amount of emissions, pollutants, accidents and noise.  

Intensity of road transport is still growing, which leads to increase in external costs that 
the whole society has to bear. One of the possible solutions in this case is the introduction of 
motorail service on long distance sessions. Using motorail service leads to significant 
reduction of external costs. This service also offers passenger a number of benefits, as he does 
not have to experience fatigue resulting from driving road passenger vehicle. Based on proven 
increased interest in given service, it is possible to consider the introduction of the motorail 
service within other long distance sessions, which will lead to social costs saving, higher 
revenues for the carriers as well as to higher revenues for the infrastructure manager.  

 

The paper is supported by the VEGA Agency by the Project 1/0701/14 “The impact of the 

railway freight transport market liberalization on the social transport costs” 
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ABSTRACT 

One way to ensure the passenger demand in public passenger transport is supporting quality 

of services. Standardization the quality level of services is important both for the procurement 

of transport services and contracting of services, as well as for measuring quality from the 

public authority. The paper analyzes the legislation related to the quality of services in the 

Slovak Republic, European Union and United States of America. The article deals with 

measurement and assessment of quality level in Slovak Republic.. 
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THE SUPPORT OF PASSENGER DEMAND THROUGH 

STANDARDIZATION THE QUALITY LEVEL OF SERVICES 

IN PUBLIC PASSENGER TRANSPORT 

 

INTRODUCTION 

Now in the Slovak Republic is the trend the declining number of transported passengers 
by public passenger transport. The forecast of development the quality confirms the issue of 
solution the quality in public passenger transport (PPT). Performances in public passenger 
transport in Slovak Republic should increase. 

 
Source: elaborated by authors on the basis of 15 

Fig. 1 - Performance in PPT in Slovak Republic to 2050 
 
As we can see the rapid increase is expected to 2030, then this increase should be 

slower. Performance in PPT before 2050 should receive as the same level as in 2000. Since 
2000 the performance began to decline until 2010. This forecast represents a very optimistic 
scenario without any substantiation (compared with the previous performance). 

In the European Union performance should probably increase (similar to the Slovak 
Republic). This increase should be relatively uniform over the coming period. 

 
Source: elaborated by authors on the basis of 15 

Fig. 2 - Performance in PPT in European Union to 2050 
 

5

5,5

6

6,5

7

7,5

8

8,5

9

9,5

10

2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

g
ig

a
 p

a
ss

e
n

g
e

r 
k

io
m

e
tr

e

400

450

500

550

600

650

700

2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

g
ig

a
 p

a
ss

e
n

g
e

r 
k

il
o

m
e

tr
e



  15 th International Scientific Conference 

LOGI 2014 

   131  

One way to stimulate passenger demand for public passenger transport is ensuring 
quality level of provided transport services. Standardization the quality level of services is 
important both for the procurement of transport services and contracting of services, as well 
as for measuring the quality from public authority. For standardization the quality level is 
appropriate to inspire to the experience from abroad. The passenger requirements can 
influence the quality level. These requirements depend on legal, political, financial and other 
restrictions. The objective of standardization is to establish a minimum level of standard 
which will guarantee for passengers. Number of applied quality criteria and level of their 
fulfillment represent this standard. For standardization is necessary to know the legislation. 

1. LEGISLATION 

1.1 Legislation in area of quality in public passenger transport in Slovakia 

Quality in public passenger transport solves Act No 56/2012 Coll. on Road Transport, 
Regulation (EC) No 1370/2007 on public passenger transport services by rail and by road 
(taken from European law) and two European standards apply in the all EU: STN EN 13816 - 
Transportation. Logistics and services. Public passenger transport. Service quality definition, 
targeting and measurement and STN EN 15140 - Public passenger transport. Basic 
requirements and recommendations for systems that measure delivered service quality. 

1.1.1 Quality requirements in Act No 56/2012 Coll. on Road Transport 

In §21 (Service contract) in article 1 states that the purpose of a service contract is to 
ensure to public safe, effective and quality services for determined basic tariff and in adequate 
performance based on needs the transport serviceability of region. It is also necessary to 
consider the social and environmental factors and the objectives of regional development. 
These transport services are provided if they are not provided on operators of regular services 
on a commercial basis. The service contract is concluded between the public authority and the 
operator of transport services in regular transport for transport services which the operator 
would not provide at all for their economic disadvantages or which he would not provide in 
determined range or in quality or for determined basic tariff. This service contract is 
important because these transport services are necessary for transport serviceability of region. 

Article 9 this Act adds that part of this contract are the requirements for quality (i.e. 
STN EN 13816 and STN EN 15140) and security standards of regular transport in public 
interest then technical standards relating to transport of passengers with disabilities and 
reduced mobility, and requirements for age, equipment and technical level of buses. 

Quality requirements in Regulation (EC) No 1370/2007 on public passenger transport 
services by rail and by road 

The purpose of this Regulation is to define how, in accordance with the rules of 
Community law, competent authorities may act in the field of public passenger transport to 
guarantee the provision of services of general interest which are among other things more 
numerous, safer, of a higher quality or provided at lower cost than those that market forces 
alone would have allowed. 

To this end, this Regulation lays down the conditions under which competent 
authorities, when imposing or contracting for public service obligations, compensate public 
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service operators for costs incurred and/or grant exclusive rights in return for the discharge of 
public service obligations. 

1.1.2 STN EN 13816 - Transportation. Logistics and services. Public passenger transport. 

Service quality definition, targeting and measurement 

Quality of service can be described with criteria which are achieving the certain level 
i.e. to determine the qualitative limits in which public service is providing. The overall quality 
of public passenger transport contains a large number of criteria. The criteria represent the 
customer view of the service provided, and in this standard they have been divided into 8 
categories:  

• availability: extend of the service offered in terms of geography, time, frequency and 

transport mode; 

• accessibility: access to the PPT system including interface with other transport modes; 

• information: systematic provision of knowledge about a PPT system to assist the planning 

and execution of journeys; 

• time: aspects of time relevant to the planning and execution of journeys; 

• customer care: service elements introduced to effect the closest practicable match 

between the standard service and the requirements of any individual customer; 

• comfort: service elements introduced for the purpose of making PPT journeys relaxing 

and leasurable; 

• security: sense of personal protection experienced by customers, derived from the actual 

measures implemented and from activity designed to ensure that customers are aware of 

those measures;  

• environmental impact: effect on the environment resulting from the provision of a PPT 

service. 

1.1.3 Strategy of development of public passenger transport and non-motorized transport 

of Slovakia 2020 

Strategic document which deals with quality of PPT in the Slovak Republic is Strategy 
of development of public passenger transport and non-motorized transport of Slovakia 2020. 
This document has been publish by the Ministry of Transport, Construction and Regional 
Development (MTCRD SR) in June 2014. It includes Annex A "Strategy of development of 
public passenger transport in SR 2020", which deals with the quality and quality 
standardization of public transport services in the Slovak Republic. The objective of this 
Strategy is to achieve a higher ratio in the modal split in public passenger transport and in 
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non-motorized transport. To achieve the main goal, it is necessary to ensure the following 
sub-objectives: 

• SD1: to ensure a quality legislation, technical standards and strategic documents in 

support of public passenger transport and non-motorized transport; 

• SD2: to ensure an attractive supply of public transport including the high-quality and the 

available transport information; 

• SD3: to increase the quality vehicle fleet of public transport and the infrastructure of 

public and non-motorized transport. 

These sub-objectives are specified in the document through the priorities and actions 
that should help to achieve the main goal of company. However in this strategy is not 
determined which standard of these conditions will required and how these conditions to 
measure and evaluate.  

1.2 Legislation in area of quality in public passenger transport in abroad 

In USA are applied 3 Transport Cooperative Research Programs (TCRP) for the area of 
measurement and evaluation the service quality. These Programs have recommended 
character and they are intended for providers of transportation services. These are: 

• TCRP 88. A Guidebook for Developing a Transit Performance Measurement System; 

• TCRP 47. A Handbook for Measuring Customer Satisfaction and Service Quality; 

• TCRP 100. Transit Capacity and Quality of Service.  

In area of water transport was publish „Guide for passenger comfort on ships“. 

1.2.1 TCRP 88. A Guidebook for Developing a Transit Performance-Measurement 

System 

 
TCRP 88 gives the guidance how to establish a system of transit performance-

measurement. Transit performance-measurement system include: service monitoring, 
evaluation of economic performance, management functions, internal communications, 
development of service design standards, communication of achievements and challenges and 
noting of community benefits. The aspect of services evaluation determines how will be the 
individual transport services provided and filled. This aspect consists of community, agency, 
passenger and vehicle / driver.  

1.2.2 TCRP 47. A Handbook for Measuring Customer Satisfaction and Service Quality 

This handbook provides 10 determinants that impact to evaluate of service quality:  

• reliability - consistency of performance and dependability. 
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• Responsiveness - the willingness and readiness of employees to provide service. It also 

includes timeliness of service.  

• Competence - the required skills and knowledge to perform the service.  

• Access - approachability and ease of contact. 

• Courtesy - politeness, respect, consideration and friendliness of contact personnel. 

• Communication - to inform customers in a language they can understand and listening to 

them. Also important is the clarity and brevity.  

• Credibility - believability and honesty.  

• Security - sense of freedom from danger, risk or doubt.  

• Understanding/knowing the customer - the effort to understand and know the customer´s 

needs. 

• Tangibles - physical environment and representations of the service. 

1.2.3 TCRP 100. Transit Capacity and Quality of Services 

This manual provides the instructions for measuring the availability and quality of 
transport services from customer view. We can use many performance tools for measurement 
quality services to describe the various quality aspects of public passenger transport. 

The following table describes the distribution of various criteria of performance 
measures. 

Tab. 1 - Transit performance measures 
performance measure examples 
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travel time transit-auto travel time transfer time 

availability 
service coverage frequency 
service denials hours of service 

service delivery 
reliability passenger environment 
comfort customer satisfaction 

safety and security 
vehicle accident rate crime rate 

passenger accident rate % vehicles with safety devices 
maintenance and 

construction 

road calls spare ratio 
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fleet cleaning construction impact 

economic 

ridership cost efficiency 
fleet maintenance 

performance 
cost effectiveness 

travel impact 
community economic impact environmental impact 
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 employment impact mobility 

capacity 
vehicle capacity roadway capacity 

volume-to-capacity ratio 
travel time delay system speed 

Source: elaborated by authors on the basis of 12 
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1.2.4 Guide for Passenger Comfort on Ships 

This Guide has been issued the American Bureau of Shipping for the area water 
transport. The ABS Guide for Passenger Comfort on Ships has been developed with the 
objective of providing criteria that will assist in improving the comfort of the passengers on 
board passenger vessels. These comfort criteria have been chosen to provide a means to 
increase the comfort, enjoyment and satisfaction of passengers.  

This Guide is applicable to new and existing passenger vessels carrying more than 
twelve passengers for which an optional Comfort (COMF) or a Comfort Plus (COMF+) 
notation has been requested. The comfort criteria are a measure of the acceptability of 
passenger accommodations and their associated ambient environmental criteria. These criteria 
apply to passenger vessels used for such purposes as commuting, traveling, vacationing and 
recreating. Such vessels would include cruise vessels and ferries, both conventional and high 
speed craft. 

The Guide focuses on five comfort aspects of vessel design and layout that can be 
controlled, measured and assessed. These five aspects are broken into two major types in this 
Guide: accommodations and ambient environment. Accommodations criteria relate to 
dimensional or physical aspects of spaces and open deck areas where passengers dine, sleep, 
congregate, recreate and conduct their daily activities. The ambient environmental aspects of 
comfort pertain to the environment that the passengers are exposed to on board vessels. 
Specifically, this Guide provides criteria, limits and measurement methodologies for the 
following: whole-body vibration, noise, indoor climate and lighting. 

Tab. 2 - Differences between COMF a COMF+ 

 
Source: elaborated by authors on the basis of 13 

2. STANDARDIZING THE QUALITY LEVEL IN PUBLIC PASSENGER 

TRANSPORT 

The primary objective is to define a standard of the service quality level as a 
requirement for public procurement in public passenger transport. Another important 
objective is to guarantee the level of quality requirements set down in contracts between the 
public authority and the operator throughout the duration of the contract. For each quality 
criterion included in the system that measure and evaluate the quality, the evaluation side 
(public authority and operator) have to define the standardized parameters the evaluation of 
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criterion. The results of standardization are a necessary basis for measuring and assessing of 
quality level. The structure of parameters and their relationships are shown in Figure 3. 

 

Source: elaborated by authors 

Fig. 3 - Definition of parameters for the quality evaluation – general approach 
 
Methodology of standardization of quality criteria includes the following steps: 

1. Definition of the level of expected / target quality - standard STN EN 15140 recommends 

that a set of measuring and evaluating quality criteria based on customer expectations. 

Expected / target quality can be defined as a mean value calculated on the basis of a 

statistically significant sample of statements obtained passenger survey of actual 

passengers. It is a red line in figure 3. 

2. Definition tolerated deviations from the mean expected quality - in terms of descriptive 

statistics can be used standard deviation to define the tolerated deviations of expected 

quality, it is a yellow field in figure 3. 

3. Determination of the perceived quality level- based on a passenger’s perception survey of 

quality criteria, their fulfillment by the operator. Perceived quality can be defined as the 

mean value calculated on the basis of a statistically significant sample of passenger 

statements obtained survey of passenger’s quality perception. It is a green field in figure 3. 

4. Calculation of passenger satisfaction with the performance of quality criteria- evaluation 

the relationship between perceived and expected quality. In the case of satisfied passenger 

has passenger perception higher level than the level of passenger expectation, i.e. 

perceived quality is higher than the minimum value of the tolerance field. The red and 

green fields in figure 3 are compared together. If the tolerance is not zero, it is a 

comparison of the green and the yellow field. In this case, there have to be defined 

tolerance limits. 
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5. Measurement and evaluation of quality criteria by contracting parties (public authority 

and operator) based on contractually defined practices. The results are compared with a 

specified level of quality standard, which is defined in the contract of public passenger 

transport services on the basis of steps 1 and 2. 

The standardized parameters were calculated on the basis of research of expected and 
perceived quality by passengers in public passenger transport in the region and the city of 
Žilina. Figure 4 depicts standardized values of quality expected, quality perceived and 
tolerated deviations for selected quality criteria. Expectations and perceived values of quality 
reached by research were transformed from point scale (from 0 to 5 points) to points (from 0 
to 100 points or percentage). 

Correlation between the perception of passengers and the expectation of passengers can 
be expressed using the Customer Satisfaction Index:  

 CSI =
�̅��

�̅	�
 (1) 

where    
̅�� is the average value of quality perception by passengers 

             
̅� is the average value of expected quality by passengers. 

Tolerated deviations of expected quality were calculated on the basis of following 
formulas: 

���� = 
̅� +	��        (2) 

���� = 
̅� −	��        (3) 

where   ��	 is the standard deviation of expected quality by passengers. 
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Notice: UTL- upper tolerance limit, LTL- lower tolerance limit, QE- quality customer 

expectations, QP- quality customer perceived 
Source: elaborated by authors 

Fig. 4 - Standardized parameters for selected quality criteria in the suburban bus 
transport in the region and the city of Žilina  

 

CONCLUSION 

The aim of setting standard is to determine the typical passenger, to determine his 
quality requirements and then offer this quality him (it is necessary to take account legal, 
political, technical, financial and other restrictions). Standardization is important for the 
fulfillment of objectives the document “Strategy of development of public passenger transport 
in SR 2020”. The setting the level of standard can help to check quality requirements in 
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current contracts between self-governing regions and operators and to support the 
sustainability of demand in PPT. 

 

Acknowledgement 

This paper has been developed under support of project: MŠVVŠ SR - VEGA č. 1/0320/14 

POLIAK, M.: Road Safety Improvement through Promoting Public Passenger Transport. 

References 

[1] EBOLI, L., MAZZULLA, G.: A Stated Preference Experiment for Measuring Service 

Quality in Public Transport. In.: Transportation Planning and Technology, Rotledge 
publisher, member of the Taylor and Francis Group, Vol. 31, No. 5, 2008, ISSN 0308-
1060, pp.509-523 

[2] FRIMAN, M., FELLESSON, M.: Service Supply and Customer Satisfaction in Public 

Transportation: The Quality Paradox, In.: Journal of Public Transportation, Vol. 12, 
No. 4, University of South Florida, 2009, ISSN 1077-291X, pp.57-69 

[3] KONEČNÝ, V.: Nástroje a metódy manažérstva kvality. Návody na cvičenia z 

predmetu manažment kvality. 1. vyd., Žilina: Žilinská univerzita, 2012.  ISBN 978-80-
554-0601-5 

[4] KRÁLOVENSKÝ, J., GNAP, J., POLIAK, M., KONEČNÝ, V.: Ekonomika cestnej 

a mestskej dopravy 1. Vydala ŽU v Žiline, 2008. ISBN 978–80 –8070 –831 -3 

[5] KONEČNÝ, V. – KOSTOLNÁ, M.: The possibilities of standardizing the quality level 
in public passenger transport from customer point of view. In: Perner´s Contacts. Roč. 
9, č. 2 (2014), ISSN 1801-674X 

[6] Regulation (EC) No 1370/2007 on public passenger transport services by rail and by 
road  

[7] STN EN 13816 - Transportation. Logistics and services. Public passenger transport. 
Service quality definition, targeting and measurement. Slovak office of technical 
standards, Bratislava 2003 

[8] STN EN 15140 - Public passenger transport – basic requirements and recommendations 
for systems that measure delivered service quality. Slovak office of technical standards, 
Bratislava 2003 

[9] Act No 56/2012 Coll. on Road Transport  

[10] TCRP 88 - A Guidebook for Developing a Transit Performance Measurement System 

[11] TCRP 47 - A Handbook for Measuring Customer Satisfaction and Service Quality 

[12] TCRP 100 - Transit Capacity and Quality of Service 

[13] Guide for passenger comfort on ships 



15 th International Scientific Conference 

LOGI 2014 

140 

[14] Strategy of development of public passenger transport and non-motorized transport of 
Slovakia 2020. Available on the internet: 

http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=75682. 

[15] EU energy, transport and GHG emissions trends to 2050. Available on the internet: 
http://ec.europa.eu/energy/observatory/trends_2030/index_en.htm. 

[16] Implementation of EN 13816 by DB Regio. Available on the internet: 
http://www.ebn.din.de/sixcms_upload/media/1356/bruemmer.pdf. 

 

 



  15 th International Scientific Conference 

LOGI 2014 

  141 

THE IDENTIFICATION OF THE ENVIRONMENTAL 

POLLUTION CAUSED BY AIR TRANSPORT 

Sandra Krollová
1
 

 

 

 

ABSTRACT  

The transport related activities have many impacts on the environment. The most important 

negative effect is its contribution to climate change and local air pollution. The transport 

sector is partially responsible for increased noise levels, acidification, eutrophication, habitant 

loss, water pollution, and waste generation. Natural resource depletion and negative visual 

effects are other consequences of transport related activities. In addition, transport 

infrastructure may significantly affect social and economic factors in local communities and 

influence people’s health and safety. All transport sectors produce some kind of 

environmental pollution. Air transport is not an exception. The most distinctive contribution 

to the pollution caused by air transport is in the area of air pollution and noise. Some of the air 

pollutants such as carbon dioxide, carbon monoxide and nitrid oxide are really damaging and 

cause very dangerous processes like greenhouse effect which lead to global warming. The 

aircrafts’ noise on the other hand has evident damaging effects on health of the people as well 

as on the wildlife. This paper deals with identification of some of these impacts and provides 

a general overview of the environmental issues the aviation is looking at. 
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THE IDENTIFICATION OF THE ENVIRONMENTAL 

POLLUTION CAUSED BY AIR TRANSPORT 

 

Introduction 

In general, environmental impacts of transport can be: 

− Direct - usually visible changes in the environment caused by constructing the transport 

infrastructure, for example land consumption and removal of vegetation. Direct impacts are 

easier to prevent and deal with, since they are usually obvious. 

− Indirect - are less obvious, but more difficult to predict and to measure, and hence usually 

cause more serious damages to the environment, for example erosion of adjacent soil caused 

by road construction can lead to a serious pollution of watercourses. Another very common 

indirect impact caused by expansion of the transport infrastructure is an increasing stress 

(through, for example, urban development, logging, and hunting), on adjacent ecosystems 

now easily accessible to people. 

− Cumulative - caused in different ways: by accumulating impacts of several smaller 

interrelated projects, by a sudden catastrophe, or by slow incremental negative changes. 

Cumulative impacts are results of additive or synergistic effects that lead to serious damages 

in one or more ecosystems.[1] 

Factors with a negative impact on the environment 

A list of factors related to air transport that have a negative effect on the environment 
can be divided into seven individual groups [2]: 
Noise of aircraft 

• Noise of aircraft in the vicinity of the airport 

• Tests of aircraft engines 

• Supersonic boom 

• Noise of aircraft on the route  

Air pollution in the vicinity of airports 

• Emissions of aircraft engines 

• Emissions from the operation of vehicles on the airport 

• Emissions from transportation to and from the airport 

• Emissions from other sources on the airport (e.g. heating plant) 

Factors with a global impact  

• Long distance transfer of air pollution 
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• Greenhouse effect 

• Depletion of ozone layer 

Airport construction  

• Excavation of soil 

• Soil erosion 

• Interference with ground water channels and rivers 

• Impact on flora and fauna 

• Visual intrusion 

Contamination of waters and soil in the vicinity of airports 

• Imperfect treatment of waste waters 

• Leaks of oil products 

• De-icing of airport pavements and aircraft 

Waste management  

• Storing and disposal of dangerous substances used in maintenance and repairs of aircraft 

• Waste from the airport operations and from arriving aircraft 

Aircraft accidents or incidents  

• Accidents or incidents of aircraft with hazardous cargo 

• Emergency procedures connected with aircraft de-fuelling  

• Other negative effects to the environment connected with an aircraft accident (e.g. fuel 

leakage, leakage of extinguishing substances, aircraft safety of the communities around 

airports). 

Air pollutants 

Air pollution is a very complicated process that depends on many factors. The emission 
is determined by fuel composition (sulfur and lead content), engine maintenance (filters, 
pollution control devices, fuel systems) and aircraft age (older aircrafts have higher 
emissions) [1]. Generally, there are primary and secondary air pollutants. Primary pollutants 
are basically the product of the combustion of fossil fuels, the primary energy source for 
transport.  

Carbon dioxide (CO2) is released during the combustion of fossil fuels. Its emissions 
are directly dependent on the quantity of the fuel burned, because there is no available 
technology for its subsequent removal. The only way to lower CO2 emissions is to use fuels 
with less carbon content or to lower fuel use by improving energy efficiency. The following 
tables illustrate the amount of carbon emissions produced by transportation sector in the USA 
and carbon dioxide emission produced by different sources. 
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Tab. 1  - U.S. Carbon Emissions from Energy Use in the Transportation Sector, 1990–2003  

Fuel 
1990 1995 2003 

Emissions Percentage Emissions Percentage Emissions Percentage 

Petroleum 

Motor gasoline 955,2 60,9%  1 015,5 61,1%  1 143,7 61,0% 

LPGa 1,3 0,1%  1,0 0,1%  0,8 0,0% 

Jet fuel 220,4 14,0%  219,9 13,2%  228,6 12,2% 

Distillate fuel 265,1 16,9%  303,8 18,3%  404,5 21,6% 

Residual fuel 79,3 5,1%  71,0 4,3%  50,4 2,7% 

Lubricants 6,5 0,4%  6,2 0,4%  5,6 0,3% 

Aviation gas 3,1 0,2%  2,7 0,2%  2,2 0,1% 

Total 1 530,9 97,5%  1620,1 97,5%  1835,8 97,9% 

Source: [3] 
Tab. 2 - Carbon dioxide emissions by source (million tons) 

 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Cars 19,8 19,4 19,2 19,9 20,0 19,8 20,1 20,1 20,0 20,3 19,8 

HGVs 3,6 3,6 3,7 3,8 3,9 3,9 4,0 4,0 4,1 4,2 4,4 

Rail 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 

Air 5,4 5,5 5,9 6,2 6,6 7,3 8,0 8,7 8,6 8,5 8,7 

Source: [4] 
 

Overall carbon dioxide, from all sources, accounts for about two thirds of the global 
warming effect of man's activities. Aviation accounts for around 2.5% of present CO2 
emissions while transport as a whole constitutes about 20%, mostly from road transport. [5] 

Carbon monoxide (CO) is also created during the incomplete combustion of fossil fuels. 
The main source of both CO and HC are gasoline engines. Diesel engines produce much 
smaller quantities of these pollutants. CO is highly toxic for people, because it bounds to the 
blood hemoglobin, lowering its capacity to carry oxygen. It also has negative impacts on 
heart, circulation, and nervous system. 

Oxides of nitrogen (NOx) are the major gases released during fuel combustion under 
high temperatures and pressure. These gases, released in the atmosphere, are usually quickly 
oxidized into NO2. NOx, together with SO2 play an essential role in acidification. NOx also 
react with hydrocarbons, producing photochemical smog. These reactions are stimulated by 
the sunlight. 

Sulfur dioxide (SO2) emissions mostly originate from diesel motors. The emission of 
SO2 depends on the sulfur content of the fuel. SO2 contributes to acidification, together with 
NOx. 

 
The others air pollutants are the particulate matters (PM) and soot, the secondary air 

pollutants are substances created in chemical reactions among primary pollutants. For 
example, NOx and HC create ozone (O3) in the presence of sunlight.  

The table 3 lists aircraft emissions that are important from an atmospheric perspective, 
with summaries of the roles that they play. These emissions can be usefully divided into two 
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categories, depending on how they affect climate: Direct, as with CO2 (where the emitted 
compound is the species that can modify climate), and indirect, where the climate species is 
not the same as the emitted species-as with modified cirrus cloud coverage resulting from 
particles and particle precursors. A typical aircraft turbine engine exhaust gas composition at 
cruise operating conditions is presented in table 4. 

 
Tab. 3 - Species contributing to climate and ozone change 

Emitted species Role and major effect 

CO2 
troposphere and stratosphere    
direct radiative forcing  - warming 

H2O 

troposphere    
direct radiative forcing - warming 
increased contrail formation - radiative forcing - warming 
stratosphere 

direct radiative forcing - warming 
modifies O3 chemistry – O3 depletion 

SOx and H2SO4 

troposphere 

enhanced sulfate aerosol concentrations 
direct radiative forcing - cooling 
contrail formation - radiative forcing - warming 
increased cirrus cloud cover - radiative forcing - warming 
modifies O3 chemistry 
stratosphere    
modifies O3 chemistry 

Soot 

troposphere    
direct radiative forcing - warming 
contrail formation - radiative forcing - warming 
modifies O3 chemistry 
stratosphere 

modifies O3 chemistry 

Source: [6] 
Tab. 4 - Exhaust gas composition 

 Constituent Emission index (g/ kg fuel) 

Combustion products 
CO2 3 200 
water 1 200 

Pollutants 

NOx as NO2 15 
CO 1 
SOx 1 

HC (as CH4) 0,2 
soot 0,02 

Source: [7] 
 

The aircraft also emit NOx gases, a product of combustion of atmospheric nitrogen and 
oxygen in the very hot jet engines. NOx is not in itself a greenhouse gas but it catalyzes the 
production of ozone - O3, which is a powerful greenhouse gas. Nearer the ground, ozone also 
leads to the formation of photochemical smog which is harmful to human health. In the 
stratosphere, on the other hand, ozone is valuable as it blocks harmful ultra - violet radiation. 
Unfortunately NOx emissions from aircraft which venture into the stratosphere catalyze the 
destruction of ozone there. So there is a paradox - NOx emissions are producing ozone where 
we don't want it, and destroying it where we do. NOx emissions also catalyze the destruction 
of methane (CH4), another greenhouse gas, although this cooling effect is much smaller than 
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the ozone warming effect. Aircraft emissions of sulphate aerosols also have a slight cooling 
effect and contribute to acid rain. [8] 

Knowing all these facts, it is possible to calculate the approximated total greenhouse gas 
emission per passenger during flight. The table 6 quantifies the total greenhouse emissions pre 
passenger flying on different routes. The calculator multiplies the CO2 emissions by a factor 
of 3. Only the emissions from the aircraft itself are included here. The processes of refining 
and transporting the fuel also use energy and would add about 8% to the total CO2 emissions 
(but not NOx or H2O). Building and maintaining airports and aircraft also uses a substantial 
amount of energy which is not considered here. 

 

Tab. 6 - Total greenhouse emissions pre passenger 

Route 
Type of 

plane 

Type of 

ticket 
Occupancy 

Fuel used per 

PAX [kg] 

Total greenhouse gas 

emissions per PAX 

[kg] 

London - New York B 747 single E 80 % 207 1 930 

Prague - Toronto B 747 single E 80 % 246 2 296 

New York - LA B 747 return B 80 % 465 4 338 

Abu Dhabi - Melbourne B 747 return B 80 % 1 240 11 564 

Source: [8] 

Noise 

Sound is a complex vibration transmitted through the air which, upon reaching our ears, 
may be perceived as beautiful, desirable, or unwanted. It is this unwanted sound which people 
normally refer to as noise. The definition of noise says that it damages health and detracts 
significantly from the quality of life.  

The decibel (dB) is a shorthand way to express the amplitude of sound. The table 7 
provides a list of some typical sounds and their respective sound levels expressed in decibels. 
It is quite obvious, why we consider the noise to be one of the most serious environmental 
impacts of air transport.  

Tab. 7 - Comparative noise levels 

Rustling leaves 20 dBA 

Soft whispers at 5 feet 32 dBA 

Window air conditioner 55 dBA 

Ringing alarm clock (at 2 feet) 80 dBA 

Beginning of hearing damage if prolonged exposure over 85 dBA 

Heavy city traffic 92 dBA 

Cut-off saw 97 dBA 

150 cubic foot air compressor 100 dBA 

Banging of steel plate 104 dBA 

Jet airliner (500 feet overhead) 115 dBA 

Source: [9] 
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Because of advanced technology, the perceived noise level produced by new 
commercial jet aircraft of a given size has been reduced by about 10 dB since the 1960s. 
These improvements have resulted primarily from technological advances that were 
incorporated into more economical aircraft and propulsion systems. Despite these 
improvements, noise is becoming more of a problem for several reasons [7]:  

• the amount of air traffic is growing, 

• the number of very large aircraft is increasing (for a given level of technology, one large 

aircraft generally produces a higher noise level than several smaller aircraft with the same 

total passenger capacity), 

• the hub - and - spoke routing system used by most airlines concentrates a lot of traffic and 

noise at a relatively small number of airports, and 

• public acceptance of noise is diminishing.  

 

Despite extensive growth in air transportation over the last several decades, advanced 
technologies and more stringent regulatory standards have greatly reduced the number of 
people adversely affected by noise. Public opposition to airport noise though is becoming 
more and not less of an impediment to the growth of the air transportation system. Even 
though fewer people are exposed to high levels of aviation noise, local communities still 
experiencing levels that residents perceive as unacceptable are increasingly willing to oppose 
expansions of airport facilities and operations. The table 8 illustrates how people react to 
different levels of noise, and what possible damage threatens them. A survey of noise 
disturbance in the Netherlands shows that 20% of the population was "considerably annoyed" 
by road traffic and 12% by air traffic. There are no directly comparable figures for the UK 
though the size of the aviation industry in the UK and the size of the populations within 50 
miles of Heathrow, Gatwick, Luton and Manchester point to a figure that would not be less 
than the Netherlands example. European Environment Agency released the following 
information on numbers exposed to 60dB (A) around three UK airports, which is presented in 
table 9. 

Tab. 8 - Effects of noise on people 

Noise in dB 
Qualitative description of 

potential for hearing loss 

Percent of population 

highly annoyed 

Average community 

reaction 

75 and above 
hearing loss may begin to 

occur 
37 % and above very severe 

70 hearing loss not likely 22 % severe 

65 hearing loss will not occur 12 % significant 

60 hearing loss will not occur 7 % moderate to slight 

55 and below hearing loss will not occur 3 % moderate to slight 

Source: [7] 
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Tab. 9 - Number of people exposed to 60 (dB) 

Airport Number of people 

Heathrow 333 000 

Gatwick 9 000 

Luton 16 000 

Source: [10] 
 

Sources of aircraft noise 

Different aircraft types have different noise levels and frequencies. The contributions to 
the total noise level originate from three main sources: 
1. Aerodynamic noise 

Aerodynamic noise arises from the airflow around the aircraft fuselage and control 
surfaces. This type of noise increases with aircraft speed and also at low altitudes due to the 
density of the air. Jet-powered aircraft create intense noise from aerodynamics, which is 
typically broadband. Low flying, high speed military aircraft produce especially loud 
aerodynamic noise (even though cabin sound levels may be lower in civilian commercial 
airliners due to added sound attenuating material, it should be noted that this exposure can 
lead to damage, since hearing loss is cumulative). The shape of the nose, windshield or 
canopy of an aircraft can greatly affect the sound produced. Much of the noise of a propeller 
aircraft is of aerodynamic origin due to the flow of air around the blades. 
2. Engine and other mechanical noise 

Much of the noise in propeller aircraft comes equally from the propellers and 
aerodynamics. Helicopter noise has a unique spectral content, essentially being 
aerodynamically induced noise from the main and tail rotors and mechanically induced noise 
from the main gearbox and various transmission chains. The mechanical sources produce 
narrow band high intensity peaks relating to the rotational speed and movement of the moving 
parts. In computer modelling terms noise from a moving aircraft can be treated as a line 
source. 
3. Noise from aircraft systems 

Cockpit and cabin pressurization and conditioning systems are often a major contributor 
within cabins of both civilian and military aircraft. However, one of the most significant 
sources of cabin noise from commercial jet aircraft other than the engines is the Auxiliary 
Power Unit (APU). An Auxiliary Power Unit is a relatively small self-contained generator 
used in aircraft to start the main engines, usually with compressed air, and to provide 
electrical power while the aircraft is on the ground. The typical noise output of an APU is 113 
decibels. This is about 27 decibels lower than that of a jet engine. Other internal aircraft 
systems can also contribute, such as specialized electronic equipment in some military 
aircraft. [9] 
 

Aircraft landing and taking off are the chief sources of aviation noise. Individual aircraft 
have become quieter over the past 30 years, but flight frequencies have increased. As a result, 
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aircraft noise is giving rise to increasing community concern. In particular, landing noise is 
increasing in importance, and has become the dominant reason for complaints at some 
airports. In addition, those living close to very large airports may experience ‘ground noise’ 
from sources on the airport such as taxiing aircraft, aircraft engine tests, generators or airside 
vehicular traffic. Transport links to an airport, particularly private vehicles and trains, can also 
make a significant contribution to noise around airports. [11] 

 
The World Health Organization reviews the international scientific evidence on the 

effects even of noise produced by air transport. These include [12]: 

• Hearing impairment 

• Pain 

• Perceived noisiness and annoyance 

• Interference with communication and speech perception 

• Sleep disturbance 

• Psychophysiological reactions during sleep (including effects on heart rate, finger pulse, 

respiration) 

• Stress 

• Cardiovascular effects 

• Psychoendocrine effects 

• Startle reflex and orienting response 

• Effects on physical health (including nausea, headache, irritability, instability, 

argumentativeness, reduction in sexual drive, anxiety, nervousness, insomnia, abnormal 

somnolence and loss of appetite) 

• Mental disorders 

• Task performance and productivity 

• Deficits in reading acquisition among children 

• Effects on social behavior (e.g. willingness to help others) 

 

Some of these effects will require long term exposure to noise sources over many years 
(eg living in the immediate vicinity of an airport or under a flight path) whilst others will 
require only one event in the middle of the night (eg sleep disturbance) and it is highly 
unlikely that all subjects are equally susceptible to all effects. The range of effects is much 
wider than has been assumed in the past and the evidence from specific studies points to clear 
areas of health damage. [13] 
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Conclusion 

Air transport clearly has a negative effect on the environment. In comparison to other 
means of transport, however, the local environmental impact is taken only on the 
surroundings of the airport whereas with road or rail transport the area along the whole route 
is affected by noise and gaseous emissions. In compensation for the environmental 
disbenefits, air transport supports economic growth, as indeed do the other modes. A medium 
size airport provides directly several thousand jobs and indirectly tens of thousands. It is ‘an 
economic catalyser’ for its catchment area. The impact of the airport on the environment can 
be compared to the impact of a medium size or large industrial enterprise, with an additional 
special impact from the air transport operation. 

In fact, the air transport sector has made very significant improvements in aircraft 
consumption and noise abatement over last decades. These improvements are definitely not 
sufficient at the present situation when the requirements on environmental protection are 
constantly growing and so does the air transport sector itself. Since the predicted growth of air 
transport is so enormous, there have been developed some very interesting programmes and 
visions with very accurate schedules and aids, which are meant to keep this huge growth 
within certain limits also from the environmental side. This ensures that in the future, air 
transport and its environmental impacts are going to be sustainable. 
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ANALÝZA VYBRANÝCH FAKTORŮ OVLIVŇUJÍCÍ LOKACI 
LOGISTICKÝCH ČLÁNKŮ NA ÚZEMÍ ČR 

 

Abstrakt  
Článek se zabývá vybranými faktory, které ovlivňují výběr lokace logistických článků v ČR. 
Jedná se zejména o dopravní infrastrukturu – kde je v podmínkách ČR přisouzen význam 
zejména silniční a železniční dopravě, dále centra spotřeby, logistické parky a centra výroby 
(strategické průmyslové zóny). 
 
Klíčová slova: logistický článek, dopravní infrastruktura v ČR, logistické parky, centrum 
výroby a spotřeby v ČR 
 
 

Úvod 

Stanovení počtu a umístění článků v logistickém řetězci patří mezi strategická 
rozhodnutí podniků v dnešním tržním prostředí. Při vstupu podniku na nový trh, při 
rozšiřování kapacit či změně strategie na daném trhu by si vždy měly podniky položit otázku, 
jaká je optimální struktura, počet a umístění logistických článků v logistickém řetězci. Velký 
význam se takovému rozhodnutí přisuzuje zejména proto, že špatné rozhodnutí se může přímo 
projevit ve ztrátě konkurenční výhody nejen podniku, ale celého logistického řetězce, jelikož 
přímo ovlivňuje kvalitu logistických služeb pro zákazníky a související logistické náklady, 
především náklady na dopravu a skladování. Jedná se tedy o rozhodnutí, které má 
dlouhotrvající vliv na prosperitu přesahující rámec podniku. 

V posledních letech je patrný zejména krátký životní cyklus výrobku, neustále se 
zvyšující konkurence, individuální požadavky zákazníků, které se v čase mění a v neposlední 
řadě i tlak na snižování nákladů. Tento koktejl musí být dnes podniky schopny namíchat 
individuálně pro každého zákazníka, jinak velmi rychle ztratí svoji konkurenceschopnost na 
trhu. Umístění článků logistického řetězce je tedy třeba uvažovat v dlouhodobém horizontu 
tak, aby byl nejen schopen uspokojit současné požadavky trhu, ale reagovat i na nové výzvy 
v průběhu času. Významný vliv na to, v jakém časovém horizontu je schopný logistický 
řetězec reagovat na změny je rozsah outsourcovaných činností. V případě outsourcingu se 
totiž časový horizont omezí na dobu kontraktu, což bývá zpravidla 3-5 let. 

Schopnost plnit požadavky zákazníků je v dnešní rychlé a pružné době z části závislá i 
na vhodném umístění logistických článků. Na správné umístění logistického článku má vliv 
řada faktorů: charakter objektu (sklad, distribuční centrum, cross-dockové centrum atd.), 
těžiště poptávky a nabídky, dodací podmínky zákazníků, charakter objednávek zákazníků, 
podmínky dodávek, charakter zboží, kvalita infrastruktury atd. Tento článek je zaměřen 
zejména na silniční a železniční infrastrukturu v ČR, terminály kombinované dopravy v ČR, 
centra spotřeby, strategické průmyslové zóny, jakožto centra výroby a koncentraci 
logistických parků na území ČR.  
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1. Dopravní infrastruktura

Přepravní výkony

To, jak je který obor využíván, lze měřit pomocí přepravních výk
je v nákladní dopravě udáván v
se tedy o přeprav

V
patrná ve prospěch silniční nákladní dopravy, nákladní železniční doprava dosahuje přibližně 
její čtvrtinové
přeprava téměř zanedbatelná.

 
Pokud srovnáme objemy přepraveného zboží nákladní dopravou v

výsledke
s sebou přináší negativní vlivy v
má největší podíl na emisích škodlivých látek, avšak samotný objem emisí je spíš
V dnešní rychlé a pružné době je také silniční doprava hojně využívána zejména z
nároků zákazníků na rychlejší doručovací dobu
četnosti ve snaze přibližovat se JIT konceptu
konkurenční výhodu a v
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Český statistický úřad [2] 

čehož je 775,8 km dálnic. Silnice I. třídy 

Ředitelství silnic a dálnic [3] 
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nejdelších evropských silnic E50 Brest (F) - 



15 th International Scientific Conference 

LOGI 2014 

156 

Machačkala (RUS) vede přes ČR ve směru západ-východ po dálnici D5, D1 a I/50 tj. 
z Norimberka přes Plzeň, Prahu a Brno do Žiliny. E55 vedoucí z Helsingborg (S) do 
Kalamaty (GR) protíná ČR ve směru sever-jih, vede z Berlína přes Prahu do Salzburgu, tj. po 
dálnicích D8, D1 a I/3 (D3). V ČR je také významná silnice E442, i když se z evropského 
hlediska nejedná o hlavní tah. Vede z Karlových Varů přes Teplice, Turnov, Hradec Králové 
a Olomouc do Žiliny převážně po silnicích I. třídy. 

Infrastruktura železniční dopravy 

Délka tratí v  ČR v roce 2013 dosahuje 9 560 km, z nichž 3216 km jsou tratě 
elektrizované a 6 345 km tratě neelektrizované. Přes území ČR vedou 4 železniční koridory, 
které jsou graficky znázorněny na Obrázku č.2 

Zdroj: Časopis stavebnictví [6] 
Obr. 2 - Železniční koridory na území ČR 

 
1. tranzitní koridor, který je zároveň součástí IV. Panevropského koridoru vede přes 

území ČR z Německa přes česká města Děčín, Praha, Česká Třebová, Brno, Břeclav směr 
Rakousko/Slovensko (E 55, E 40, E 61), 

2. tranzitní koridor propojuje Rakousko s Polskem přes jižní a severní Moravu skrz 
města Břeclav, Přerov, Ostrava, Petrovice u Karviné a dále Polsko (E 65), přičemž v Přerově 
se rozdvojuje, druhá větev směřuje do České Třebové. 

3. tranzitní koridor propojuje území ČR od západu k východu, tzn. z Německa přes 
Cheb/Domažlice, Plzeň, Praha, Ostrava, Mosty u Jablunkova, směr Slovensko (E 40). 

4. tranzitní koridor částečně kopíruje trasu 1. tranzitního koridoru z Německa přes 
Děčín a Prahu, odkud pokračuje na jih přes Veselí nad Lužnicí, České Budějovice, Horní 
Dvořiště a směr Rakousko (E 55). 
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Infrastruktura kombinované dopravy železnice-silnice 

V ČR existuje 16 terminálů kombinované dopravy, přičemž 12 z nich umožnuje 
překládku silnice-železnice a ve 4 zbývajících je možno překládat zboží i na vnitrozemskou 
vodní dopravu. Terminály provozují soukromí operátoři – Metrans a.s. operuje na terminálech 
Praha Uhříněves, Plzeň-Nýřany, Česká Třebová, Zlín-Želechovice, Ostrava-Šenov, připravuje 
se také otevření nového terminálu v Ústí nad Labem, jehož otevření je naplánováno na leden 
2015 a má se jednat o terminál, který bude napojen i na vnitrozemskou vodní dopravu. 
Jednalo by se o první terminál Metransu, který by operoval na trimodální bázi. Dalším 
operátorem kombinované dopravy je Rail Cargo Operator – ČSKD s.r.o. (bývalý ČSKD 
Intrans s.r.o.), který provozuje terminály na Praze Žižkově a v Přerově-Horních Moštěnicích, 
společně s ČD Cargo, a.s. také terminál Brno-Horní Heršpice. AWT, a.s provozuje terminál 
Ostrava Paskov. ČD – DUSS, Terminál a. s. provozuje trimodální terminál Lovosice. 
Terminál MIT Mělník je provozován ERS Railways B.V. 

 
Zdroj: Bohemiakombi, zpracování vlastní [7]  

Obr. 3 - Mapa terminálů kombinované dopravy 
 

2. Centra výroby a spotřeby v ČR a umístění logistických parků 

Počet obyvatel dle jednotlivých okresů 

Centra spotřeby jsou charakterizována koncentrací obyvatel. V ČR se jedná o několik 
největších měst a jejich aglomerace. V následující tabulce jsou vybrány okresy s počtem 
obyvatel přesahující 150 tis. 
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Tab. 1 - Okresy s počtem obyvatel nad 150 tis. 

Okres Počet obyvatel Okres Počet obyvatel 
Hlavní město Praha 1 243 201 Plzeň-město 186 077 
Brno-město 377 508 Opava 177 010 
Ostrava-město 326 874 Liberec 171 385 
Karviná 258 340 Pardubice 168 569 
Olomouc 232 474 Hradec Králové 162 651 
Frýdek-Místek 212 537 Kladno 160 767 
Brno-venkov 210 729 Praha-východ 159 765 
Zlín 192 116 Hodonín 155 742 
České Budějovice 188 965 Nový Jičín 151 899 

Zdroj: Český statistický úřad [8] 

Logistické parky v ČR 

Koncentrace logistických parků je typická pro okraje velkých měst, kde jsou adekvátně 
napojena na silniční tahy. Rychlá distribuce do center spotřeby je zajištěna právě díky 
blízkosti. Obrázek č.4 zobrazuje mapu koncentrace logistických parků, které jsou ve většině 
případů umístěny právě na okraji velkých měst, dále kolem významných silničních tepen nebo 
v průmyslových zónách.  

Zdroj: PointPark Properties [10], Panattoni Europe [11], Prologis [12] VGP [13], 

CTPark[14],zpracování vlastní  

Obr. 4 - Mapa logistických parků v ČR 
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Legenda:  

1 – oblast Prahy, kde se vyskytuje 15 parků, z nichž největším je 6. P3 Prague Horní Počernice. Parky jsou 
typicky umístěny na okraji Prahy s napojením na dálnice D1, D5, D8 a D11.  

2 – Plzeňsko, oblast s 8 parky, kde největším je CTPark Plzeň 

3 – Brno, kde se vyskytuje 6 parků, největší jsou parky společnosti CTP 

4 – Ostravsko, kde je 6 parků a opět svou velikostí dominují parky společnosti CTP 

5 – Liberecko, 6 parků, největší m parkem je VGP Park Liberec   

6 – oblast Hradce Králové, kde se vyskytují 4 parky, velikostí dominuje VGP Park Hradec Králové  

7 – dálnice D1, v jejíž blízkosti společnost CTP provozuje 4 parky 

8 – oblast Ústí nad Labem, kde se vyskytují 3 menší parky, v dané lokalitě je největší CTPark Teplice 

9 – Mladá Boleslav, 3 parky, největší CTPark Mladá Boleslav II 

10 – Olomouc, kde se vyskytují 2 parky, např. VGP Park Olomouc 

11 – oblast Chebu, kde společnost Panattoni provozuje 2 parky 

12 – CTPark Bor 

13 - Panattoni Park Žatec 

 

Strategické průmyslové zóny v ČR 

Agentura Czechinvest označuje 5 průmyslových zón v ČR za strategické. Jedná se o 
průmyslové zóny s rozlohou 200 ha, nebo o tzv. brownfields s rozlohou alespoň 100 ha. 

Za strategické zóny považuje: 
Kolín - Ovčáry – rozloha přes 370 ha, silniční napojení na dálnici D11 v dosahu 7km. 

Železnice vzdálena 4 km, zóna disponuje vlečkou. Největším investorem v zóně je 
automobilka TPCA. 

Ostrava - Mošnov – 25 km vzdálené od Ostravy, napojení na dálnici D1 v dosahu 6 km, 
železnice 1 km. Vlečka v přípravě.  

Most - Joseph – jedná se o strategickou zónu o rozloze 196 ha umístěnou 8 km od města 
Most v regionu s největší průmyslovou tradicí v ČR a zároveň s vysokou nezaměstnaností, jež 
může být promítnuta do potřebné pracovní síly. Napojení na R7 v dosahu 10 km a železnice 
ve vzdálenosti 8 km. Vlečka není zavedena. 

Žatec - Triangle – zóna vystavěná na bývalém Žateckém letišti o rozloze 364 ha. Přímé 
napojení na R7, železnice v dosahu 8 km, zavlečkování v přípravě.  

Holešov – oblast s vysokou nezaměstnaností a průmyslovou tradicí, zóna o rozloze 360 
ha, kde první investor zahájil svou činnost v roce 2011. Zóna se nachází 6,5 km od křižovatky 
dálnice D1 a rychlostní komunikace R 55. V zóně je zavedena vlečka. 

 

Závěr 

Na základě analyzovaných faktorů lze vyvodit následující. Pro ČR je typická silniční 
doprava, nicméně z analýzy stavu železniční sítě a terminálů kombinované dopravy lze 
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počítat s jejím větším zapojením. Terminály kombinované dopravy jsou rozmístěny 
v blízkosti dálničních tahů, center spotřeby a logistických parků. Obrázek č. 5 znázorňuje 
analyzované faktory v jedné mapě. Oblast výskytu logistických je charakteristická pro okraje 
velkých měst. Z výše uvedeného je zřejmé, kam dnes podniky alokují své logistické objekty 
vzhledem k současnému stavu infrastruktury, těžišti spotřeby a disponibilních logistických 
nájemních prostor. 

Zdroj: zpracování vlastní  
Obr. 5 - Mapa silniční a železniční sítě, terminálů komb. dopravy, logistických parků, 

strategických průmyslových zón a okresy s počtem obyvatel nad 150 tis. 
 

Legenda: 
Žluté výskyty – města s obyvateli nad 150 tis. 
Růžová kolečka – strategické průmyslové zóny 
Černá kolečka – oblasti s logistickými parky 
Světle modrá – dálniční síť 
Tmavě modrá, žlutá, červená, zelená – železniční koridory 
Modře popsáno – terminály kombinované dopravy 
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DODRŽOVÁNÍ PODMÍNEK PRO PŘEPRAVY DLE ADR 
V ČESKÉ REPUBLICE 

 

Abstrakt 

Článek se věnuje problematice dodržování podmínek pro přepravy dle dohody ADR 
v podmínkách České republiky se zaměřením na využívání služeb bezpečnostních poradců.  
 
Klíčová slova: přeprava, nebezpečné věci, ADR, bezpečnostní poradce 

 

 

Úvod 
V České republice je nejrozšířenější druhem přepravy silniční přeprava. V několika 

posledních letech byl v silniční nákladní dopravě v České republice zaznamenán nárůst 
objemu přepravy nebezpečných věcí. To s sebou logicky nese zvýšené riziko vzniku škod na 
majetku, zdraví a životech lidí a zvířat či na životním prostředí, jak vyplývá z definice 
nebezpečných věcí, uvedené v Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě 
nebezpečných věcí (dále ADR). Přepravu nebezpečných nákladů v silniční nákladní dopravě 
v Evropské Unii a potažmo i v České Republice upravuje více legislativních opatření, jejichž 
správné dodržování je náročné na znalosti a orientaci v daném oboru. Tento článek se bude 
zabývat posuzováním dodržování vybraných podmínek ADR v podmínkách ČR.  
 
Dohoda ADR 

Dohoda ADR byla ujednána pod záštitou Evropské hospodářské komice při Organizaci 
spojených národů, v platnost pak vešla dne 30. 09. 1957 v Ženevě. Znění dohody ADR bylo 
vyhlášeno Ministerstvem zahraničních věcí pod č. 64/1987 Sb.  

Jejím účelem je omezit rizika spojená se silniční přepravou nebezpečných věcí, 
příjmem, manipulací, uložením, a to zejména cestou sjednocení podmínek pro zařazení 
nebezpečných látek do příslušných tříd, požadavků na obaly a jejich značení bezpečnostními 
značkami, požadavků na vozidla a jejich vybavení, požadavků na příslušné průvodní doklady, 
požadavků na řidiče a osoby provádějící manipulaci nebo se na přepravě podílející, jejich 
školení a požadavků na bezpečnostní poradce.  

Předpisy o přepravě nebezpečných věcí se velmi často řídí i přepravou nebezpečných 
odpadů. Sama dohoda ADR definuje nebezpečné věci jako látky a předměty, jejichž přeprava 
je dohodou ADR zakázána nebo dovolena, a to pouze z podmínek v ní předepsaných. 

 Jedná se tedy o látky a předměty, které mají jednu nebo více následujících 
nebezpečných vlastností: výbušnost, tlak plynů, hořlavost kapalin či tuhých látek, 
samozápalnost, oxidační schopnost, jedovatost, infekčnost, radioaktivitu, žíravost, 
rakovinotvornost, jsou nebezpečné svou vysokou teplotou při přepravě, poškozují životní 
prostředí, apod. V českém právním řádu jsou povinnosti jednotlivých účastníků přepravního 
procesu v případě přepravy nebezpečných věcí uvedeny v Z č. 111/1994 Sb. o silniční 
dopravě, který se pak na předpis ADR odkazuje. 
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Povinnosti účastníků přepravního procesu 
Každý z účastníků přepravního procesu má, dle ADR, určité povinnosti, které musí 

dodržovat tak, aby bylo možné předejít případným nebezpečím. 
Odesílatel nebezpečných věcí je mimo jiné povinen: 

• předat k přepravě pouze takové zásilky, které odpovídají požadavkům mezinárodních 

úmluv pro přepravu nebezpečných věcí (ADR), 

• být proškolen k nakládání s nebezpečným nákladem nebo zajistit bezpečnostního poradce, 

• předat dopravci v předepsané formě veškeré požadované informace a údaje, stejně jako 

nezbytné průvodní doklady, 

• použít pouze takové obaly a cisterny, které odpovídají podmínkám ADR, včetně jejich 

označení, 

• splnit požadavky týkající se způsobu odeslání a případných omezení, 

• zajistit aby i prázdné a nevyčištěné přepravní jednotky, obaly a vozidla byly příslušně 

označeny a opatřeny bezpečnostními značkami. [1] 

Povinnost být, dle ADR, proškoleni v nakládání s nebezpečnými věcmi však musí 
všichni účastníci přepravního procesu, což zahrnuje nejen odesílatel, ale také zákazníka, 
příkazce, odesílatele (prodávajícího), zasílatele, skladníky, obsluhu manipulačních prostředků, 
dopravce či příjemce (kupujícího). Příjemce má povinnost nezdržovat bez pádných důvodů 
převzetí věcí a po vykládce ověřit, že jsou dodrženy předpisy mezinárodní úmluvy ADR.  

V souladu s dohodou ADR musí dopravce zejména: 

• zajistit bezpečnostního poradce, 

• ověřit, že nebezpečné věci, které se mají přepravovat, je dovoleno přepravovat podle 

ADR, 

• přesvědčit se, že odesilatelem byly poskytnuty všechny informace předepsané v ADR, že 

je k dopravní jednotce předepsaná dokumentace, případně, pokud je používán systém 

elektronického zpracování dat (EDP) nebo systém elektronické výměny dat (EDI), že jsou 

potřebné údaje v průběhu přepravy dostupné způsobem, který je alespoň rovnocenný 

papírové dokumentaci, 

• přesvědčit se, že jak dopravní a přepravní prostředky, tak i náklad jsou bez viditelných 

závad, netěsností nebo trhlin a že jim nechybí předepsaná výbava,  

• přesvědčit se, že vozidla nejsou přetížena; 

• přesvědčit se, že byly připevněny bezpečnostní značky a označení předepsané pro vozidla; 

• přesvědčit se, že je ve vozidle výbava předepsaná v písemných pokynech pro řidiče. [1] 

Výše uvedené musí být provázet přepravní a průvodní doklady pod dohledem 
bezpečnostních poradců. Všechny doklady musí být vytištěny v úředním jazyce odesílající 
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země a také jedním z jazyků používaných v západní Evropě německy, anglicky nebo 
francouzsky, pokud již jeden z těchto jazyků neobsahují.  
 
Zajištění služby bezpečnostního poradce 

Jak již bylo uvedeno výše, každý subjekt, jehož činnost zahrnuje přepravu 
nebezpečných věcí nebo s touto přepravou související nakládání, plnění nebo balení, musí 
jmenovat jednoho nebo více bezpečnostních poradců pro přepravu nebezpečných věcí, jejichž 
úloha spočívá v tom, že pomáhají zabraňovat rizikům, které vyplývají z této činnosti pro 
osoby, věci a životní prostředí. Navíc tuto povinnost uvádí novela zákona o silniční dopravě.  

S přihlédnutím k činnostem podniku má poradce zejména tyto povinnosti: 

• dohlížet nad dodržováním předpisů pro přepravu nebezpečných věcí, 

• radit svému zaměstnavateli při operacích souvisejících s přepravou nebezpečných věcí, 

• připravit roční zprávu pro vedení svého podniku a orgán místní nebo případně veřejné 

správy, o činnostech podniku týkajících se přeprav nebezpečných věcí a povinností s tím 

spojených, 

• plnit funkci operátora v průběhu přepravy, 

• provádět bezpečnostní audit, 

• vytvářet a sledovat zejména činnosti a postupy, vztahující se k  nebezpečným věcem 

v rámci daného podniku. 

Bezpečnostní poradce musí být držitelem osvědčení o odborném školení, kterému se 
musí podrobit a dále musí s úspěchem složit zkoušku schválenou pro tento účel Ministerstvem 
dopravy České republiky. Zkoušky se provádí na Ministerstvu dopravy České republiky 
v Praze a musejí být zcela nezávislé na školících organizacích i na organizacích 
zaměstnávajících poradce. Pokud firma nemá zájem zaměstnávat bezpečnostního poradce na 
plný úvazek, má možnost jeho služby outsourcovat prostřednictvím externího poradce, se 
kterým nemá firma uzavřenou trvalou pracovní smlouvu. Seznam bezpečnostních poradců, 
kteří mají nejvyšší možné vzdělání v oblasti bezpečnostního poradenství je k dispozici on-line 
na stránkách Ministerstva dopravy. [2]  

 
Dodržování předepsaných podmínek a sankce 

Na základě výše uvedeného je možné konstatovat, že právní předpisy, týkající se 
přepravy nebezpečných věcí, jsou dostatečné k zajištění bezpečnosti ve všech činnostech 
počínaje správným zařazením nebezpečných věcí, jejich správným zabalením, označením a 
konče vlastní dopravou.  

Analýzou současného stavu a diskusí s vybranými bezpečnostními poradci však bylo 
zjištěno, že řada firem výše zmíněné povinnosti, vyplývající z dohody ADR vůbec 
nedodržuje. Některé firmy spoléhají na to, že orgány státního dozoru v podstatě jejich 
dodržování nekontrolují, některé o nich údajně vůbec nevědí (to se týká zejména odesílatelů a 
příjemců). Ve firmách, kde je systém dodržování ADR zaveden (jedná se zejména o 
dopravce), je pak často tato problematika podceňována, případně dochází k problémům 
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v souvislosti s velkou fluktuací zaměstnanců. Dalším problematickým místem se jeví samotná 
legislativa. Jak již bylo zmíněno výše, v českém právním řádu jsou povinnosti odesílatelů, 
příjemců a dopravců uvedeny v Z č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě, který se na předpis ADR 
pouze odkazuje. Běžně se tak stává, že firmy, které nemají vlastní dopravní prostředky 
(zejména užitková vozidla) s tímto zákonem nejsou seznámeny a tudíž o svých povinnostech 
ani nevědí (jedná se zejména o příkazce, odesílatele, skladníky či příjemce). Je to však dáno 
také tím, že ve firmách přepravujících nebezpečné věci neprobíhají namátkové kontroly. 
Kontrol obecně probíhá málo, v roce 2012 bylo uskutečněno 11, v roce 2013 pak 17 kontrol 
Ministerstva dopravy, které byly předem ohlášeny. Malé firmy tak často spoléhají na špatnou 
či nedostatečnou činnost místních úřadů, případně na nesoučinnost úřadů, kdy kontroloři o 
sobě přinejmenším nevědí, nebo spolu nekomunikují na požadované úrovni, a snaží se tak 
ušetřit peníze. Na druhou stranu je třeba zmínit, že vzhledem ke stále se zvyšujícímu počtu 
firem, účastnících se na jakékoliv úrovni přepravy nebezpečných věcí se jeví počet 
bezpečnostních poradců v silniční dopravě jako nedostatečný (ke dni 23. 6. 2014 operovalo na 
území ČR pouze 484 bezpečnostních poradců ADR). [2] 

Převis poptávky nad nabídkou pak logicky vede k nárůstu cen služeb bezpečnostních 
poradců a to následně vede k nižší ochotě některých firem vynakládat potřebné částky na 
outsourcování služeb bezpečnostních poradců. Může to být dáno také nízkým povědomím 
firem o závažnosti případných havárií a nehod a jejich neúčasti na případném odstraňování 
následků těchto nehod. Jednou z dalších hrozeb v oblasti bezpečnosti a dodržování 
příslušných předpisů je pak samozřejmě korupce, která je těžko prokazatelná.  

Neochota platit a dodržovat podmínky ADR je pak dána také výší sankcí udělovaných 
za porušení zákona o silniční přepravě a souvisejících předpisů. Dopravní úřad nebo 
Ministerstvo dopravy může při porušení tohoto zákona uložit pokutu až do výše 500 000 Kč 
dopravci, který provozuje silniční dopravu bez příslušného povolení, nezajistí dodržování 
stanovené doby řízení vozidla, bezpečnostních přestávek a doby odpočinku při práci řidičů,  
a který nedodržuje mezinárodní dohody v silniční dopravě a pokutu až do výše 1 000 000 Kč 
dopravci, příjemci nebo odesílateli, který nedodrží podmínky stanovené pro silniční dopravu 
nebezpečných věcí.  

Když tedy firma nevyužívá služeb bezpečnostních poradců nebo není ochotna platit za 
jejich služby, vystavuje se riziku vystavení pokuty při kontrole, ale vzhledem k 
pravděpodobnosti odhalení porušení zákona jsou některé firmy ochotny tomuto riziku čelit a 
nevěnují mu velkou pozornost. Některé firmy navíc vykazují zisky na takové úrovni, že pro 
ně případná pokuta není nijak zásadní.  

 
Možná opatření pro zlepšení stávající situace 

 Opatření pro zlepšení stávající situace může být několik, všechna jsou však opatřeními 
dílčími a bez vzájemné interakce a návaznosti nebudou mít požadovaný dopad. 

Prvotním opatřením by mělo být zlepšení součinnosti úřadů kontrolujících dodržování 
ADR, ať už prostřednictvím zavedení společného informačního systému, či přenesením 
kompetencí na jeden konkrétní úřad. To by mělo logicky vést ke zvýšení počtu možných 
kontrol ve firmách, a tedy k větší kontrole dodržování daných předpisů. Kontroly by také 
neměly být předem oznamovány, naopak by bylo vhodné zavést kontrol namátkové. To 
ovšem za předpokladu, že by se s počtem kontrol zvýšily i nejvyšší možné pokuty, spojené s 
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porušením zákona o silniční dopravě. Hrozba pravidelných a namátkových kontrol by se pak 
pozitivně projevila v počtu firem dodržujících předpisy ADR, protože firmy by již nemohly 
v takové míře spoléhat na náhodu a byly by nuceny své povinnosti plnit.  

V této souvislosti by ovšem bylo nutné navýšit počet bezpečnostních poradců v České 
republice tak, aby firmy mohly najímat poradce, kteří nejsou přetíženi prací. S nárůstem počtu 
bezpečnostních poradců by se pak snížila i cena jejich služby na trhu a klesly by tak i náklady 
firem spojené s najímáním bezpečnostních poradců. Nájem jejich služeb tak bude pro firmy 
výhodnější. 

Bylo by ovšem možné jít i cestou marketingu a public relations, kdy by sankce 
znamenala zveřejnění firem pravidelně porušujících předpisy prostřednictvím Internetu. 
Veřejnost  
a zejména pak zákazníci by si mohli na informačním webu Ministerstva dopravy zjistit, zda je 
firma spolehlivá a jak řeší svoje závazky vůči dalším členům dodavatelsko-odběratelského 
řetězce i vůči státu. Firmy by pak byly vystaveny hrozbě ztráty zákazníků a to by následně 
mohlo vést k zavedení potřebných opatření k lepšímu dodržování předpisů. 

 

Závěr 
Současná situace v České republice v oblasti dodržování předpisů daných dohodou 

ADR je, dá se říci, kritická. Pokud nebudou v dohledné době zavedena alespoň některá z výše 
navrhovaných opatření, lze jen odhadovat, kam by to vedlo v následujících letech. Proces 
přepravy nebezpečných věcí, stejně jako jakýkoli jiný proces, je třeba plánovat, realizovat  
a kontrolovat. V prvních dvou fázích tohoto procesu je situace více než uspokojivá, ale bez 
účinné zpětné vazby se tento proces stává nekontrolovaným a do budoucna také 
nekontrolovatelným. Bylo by tak více než vhodné zavést taková opatření, která by vedla ke 
zlepšení situace v oblasti přepravy nebezpečných věcí a vedla tak ke zvýšení bezpečnosti 
v silniční dopravě, což je také jedním z cílů dopravní politiky Evropské unie, a potažmo  
i České republiky. 

 
Tento článek vznikl v rámci udržitelnosti projektu „Podpora stáží a odborných aktivit při 

inovaci oblasti terciárního vzdělávání na DFJP a FEI Univerzity Pardubice, 

reg. č.: CZ.1.07/2.4.00/17.0107“, v  týmu Logistika a logistické technologie. 
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TECHNOLOGIE AUTOMATICKÉ IDENTIFIKACE - 
ČÁROVÉ KÓDY A RFID 

 

Úvod 

Obchod, přepravu a logistiku si dnes bez využití technologií automatické identifikace 
nelze představit. Při výběru automatické identifikace je třeba brát v úvahu prostředí procesu, 
typ kódované informace a vlastnosti procesu v místě použití automatické identifikace. 
K nejčastěji používaným technologiím automatické identifikace v současné době patří 
technologie čárových kódů a technologie RFID. Ovšem každá z nich má své výhody i úskalí. 
I při volbě typu čárového kódu je třeba vyhodnotiti prostředí procesu, typ informace, kterou 
chceme kódovat, a podmínky, za kterých budeme technologii využívat. Je třeba si uvědomit, 
že některé typy čárových kódů jsou vhodné pro potřeby přepravy, skladování a podobně, jiné 
typy je vhodné používat v marketingu. 

1. Technologie čárových kódů 

Čárový kód je prostředek pro zobrazení informace, vlastně zvláštní druh strojově 
čitelného písma (fontu) skládajícího se z tmavých pruhů a světlých mezer různé šířky (resp. 
tmavých a světlých polí různé velikosti v případě 2D kódů), které lze speciálními optickými 
snímači číst a opětovně získat původní zakódovanou informaci s výrazným snížením 
možnosti vzniku chyby.2 Čárové kódy jsou nejrozšířenějším prostředkem automatické 
identifikace. 

1.1 Typy čárových kódů 

A. Jedno-dimenzionální (1D) kódy 

• 2/5 Industrial 

Kód 2/5 Industrial byl vyvinut v roce 1968 firmou Identicon Corporation. Tento 
numerický kód s variabilní délkou je tvořen znakem Start, znaky 0 až 9 a znakem Stop. Každý 
diskrétní kód je tvořen sekvencí čar, z kterých jsou tři úzké a dvě široké, tak jak to vyplývá 
i z názvu 2/5 Industrial. Mezery mezi čárkami nenesou žádnou informaci a mohou se šířkou 
i lišit. Standardní poměr mezi širokou a úzkou čárkou je 3:1. Tato hodnota se může pohybovat 
v rozmezí od 2:1 do 3:1. Doporučuje se, aby aby šířka mezery byla rovna šířce modulu X. 

Výhodou kódu je široké toleranční pásmo od ±(15%-20%), což umožňuje využít pro výrobu 
etikety i měně přesné techniky tisku. Nevýhodou je jeho nízká informační hustota na jednotku 
délky.  

 

 

                                                 
2ČÁROVÉ KÓDY a RFID. OR-CZ [online]. © 2013 [cit. 2013-10-13]. Dostupné z: 
http://www.orcz.cz/www/www-new.nsf/0/0C85EB6336136A34C12577A0002E5EB5?OpenDocument 
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Zdroj: http://www.barcode-generator.net 

Obr. 1 - Kód 2/5 Industrial 
 

• 2/5 Interleaved 

Kód 2/5 Interleaved byl vyvinut v roce 1972. Jedná se o numerický kód s variabilní 
délkou. Kód je tvořen znakem Start, znaky 0 až 9 a znakem Stop. Každý znak je tvořen 
sekvencí symbolů, z nichž tři jsou úzké a dvě široké. Kódované znaky se vždy vyskytují 
v párech. První znak je tvořen z čárek, druhý z jeho mezer. Je tedy zřejmé, že celkový počet 
kódovaných znaků je vždy sudý. V případě lichého počtu znaků se využije přidaný párový 
znak jako kontrolní, nebo se použije vedoucí nula. Protože se vždy dva znaky mezi sebou 
překrývají a všechny čárky i mezery jsou nosičem informace, dosahuje se vysoká informační 
hustota kódu. Standardní poměr mezi úzkým a širokým elementem je 3:1. Tato hodnota se 
může pohybovat v rozmezí od 2:1 do 3:1, pro jeden kód však musí být v celé jeho délce 
konstantní. Tento kód je v obchodě využíván systémem EAN ke značení distribučních 
jednotek např. palety, bedny apod. 

 
Zdroj: http://www.barcode-generator.net 

Obr. 2 - Kód 2/5 Interleaved 
 

• UPC 

Universal Product Code - univerzální kód výrobků - (U.P.C.) byl úspěšně zaváděn 
v supermarketech od roku 1973. Je navržen z hlediska jednoznačné identifikace výrobku 
a jeho výrobce. Jeho symbolika je pevné délky, numerická, souvislá. Každý znak má 4 prvky. 
UPC verze A se používá k zakódování 12-místného čísla. První číslice je znak systému 
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číslování, dalších 5 je identifikační číslo výrobce, dalších 5 je číslo výrobku a poslední číslice 
je kontrolní znak.3 

 
Zdroj: http://www.barcode-generator.net 

Obr. 3 - Kód UPC A 
 

• Code 39  

Kód Code 39 byl vyvynut v roce 1974 firmou Intermec. Jedná se o alfanumerický kód s 
variabilní délkou. Kód je tvořen znaky speciálními, numerickými znaky 0 až 9 a znaky velké 
abecedy A až Z. Start a Stop znaky jsou tvořeny speciálním znakem *. Každý diskrétní kód je 
tvořen sekvencí 5 čar a 4 mezer. Nevýhodou kódu je jeho nízká informační hustota na 
jednotku délky a nízká tolerance. 

 
Zdroj: http://www.barcode-generator.net 

Obr. 4 -  Kód Code 39 
 

• Codabar 

Jedná se o kód numerický s variabilní délkou, který vyvinula v roce 1972 firma Pitny 
Bowes Corporation. Codabar je tvořen numerickými znaky 0 až 9, šesti speciálními znaky (-
,$,:,/,.,+) a čtyřmi identickými Start/Stop znaky. Každý znak je tvořen sekvencí sedmi 
elementů, 4 čárky a 3 mezery. Přičemž z toho mohou být 2 nebo 3 elementy široké a tedy 5 
nebo 4 úzké. U tohoto kódu jsou definovány dva tiskové poměry mezi širokými a úzkými 
elementy. První definuje poměr mezi širokou/úzkou čárkou, druhý mezi širokou/úzkou 
mezerou. Obě tyto hodnoty se mohou pohybovat v rozmezí od 2:1 do 3:1. Výpočet 
kontrolního znaku se provede tak, že k jednotlivým znakům kódu, včetně Start/Stop znaků, se 

                                                 
3 Typy čárových kódů. Gaben [online]. [cit. 2013-10-14]. Dostupné z: 
http://www.gaben.cz/oldweb/typykodu.htm 
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přiřadí referenční hodnota. Provede se součet všech hodnot a operace Modulo 16, zbytek 
určuje kontrolní znak. 

 
Zdroj: http://www.barcode-generator.net 

Obr. 5 -  Kód Codabar 
 

• EAN 

V roce 1977 vzniká čárový kód EAN (European Article Numbering). Toto značení je 
aplikací v USA a Kanadě již zavedeného kódu UPC (Universal Product Code). Dnes je 
systém značení EAN uznaným světovým standardem. Mezinárodní nevládní organizace 
IANA EAN (International Article Numbering Association EAN) řídí a koordinuje používání 
tohoto systému. Dnes jsou členy této organizace zástupci z více než 60 zemí světa. EAN 13 
i EAN 8 je kód numerický s pevnou délkou. Tyto kódy jsou tvořeny dvěma identickými 
okrajovými znaky (Start/Stop), dělicím znakem a numerickými znaky 0 až 9. EAN 13 je 
tvořen 112 elementárními znaky, EAN 8 je tvořen 67 elementárními znaky. K této hodnotě se 
ještě musí připočítat šířka světlých pásem. 

 
Zdroj: http://www.barcode-generator.net 

Obr. 6 -  Kód EAN 13 
 

• Code 128 

Kód Code 128 vyvinula v roce 1981 firma Computer Identics. Jedná se o alfanumerický 
kód s variabilní délkou. Tento kód je tvořen 128 ASCII znaky, 4 speciálními znaky, 4 řídicími 
znaky, 3 Start znaky a 1 Stop znakem. Code 128 má celkem tři sady znaků. První obsahuje 
numerické znaky, znaky velké abecedy, řídicí a speciální znaky. Druhá obsahuje znaky 
numerické, znaky velké i malé abecedy, řídicí a speciální znaky. A konečně třetí sada 
obsahuje dvojice numerických znaků od 00 do 99, řídicí a speciální znaky. Pomocí této sady 
je možné kódovat numerická data s dvojnásobnou hustotou. Jednotlivé znaky jsou kódovány 3 
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čárkami a 3 mezerami s 11 modulovými šířkami, výjimku tvoří stop znak, který je dlouhý 13 
modulových šířek. Kód má vysokou informační hustotu na jednotku délky. Je vhodný pro tisk 
kódů různými technikami. 

 
Zdroj: http://www.barcode-generator.net 

Obr. 7 -  Kód Code 128 
 

• Code 93 

Kód Code 93 byl vyvynut v roce 1982 firmou Intermec. Jedná se o kód alfanumerický s 
variabilní délkou. Tento kód je tvořen identickými znaky Start/Stop, numerickými znaky 0 až 
9, 26 znaky velké abecedy A až Z, 7 speciálními znaky (-,., ,$,/,+,%) a 4 znaky řídicími 
($),(%),(/),(+). Jedná se tedy o 43 znaků plus 4 znaky řídicí. Obdobně jako u rozšířeného 
Code 39 je možné kombinací základních znaků se znaky řídicími obsáhnout celou ASCII 
znakovou sadu. Každý znak je tvořen sekvencí 6 elementů, třemi čárkami a třemi mezerami. 
Také u tohoto kódu jsou mezery i čárky nosičem informace. 

 
Zdroj: http://www.barcode-generator.net 

Obr. 8 - Kód Code 93 
 

 

B. Dvou-dimenzionální (2D) kódy 

Informace je kódována v obou směrech zápisu současně. Tím je dosaženo matice bodů, 
do které je uložen vzor, který slouží ke kódování zapsaných informací. Mají tedy schopnost 
nést na stejně velké ploše v porovnání s 1D čárovými kódy podstatně více informací; jsou 
také daleko odolnější proti poškození (dá se částečně nebo úplně rekonstruovat informace 
pouze z části původního kódu). Lze tedy kódovat až několik tisíc znaků a díky odolnosti proti 
chybám je umístit například na nerovný povrch. Kód nemusí být prezentován pouze jako 
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shluk bodů, ale je možné jej umístit například na velkoplošný tisk jako součást grafického 
motivu, skupiny znaků či fotografie. Může být použit také jako miniaturní značení.4 

• PDF 417 

PDF 417 je 2D kód s velmi vysokou informační kapacitou a schopností detekce a oprav 
chyb (při porušení kódu). Označení PDF 417 (Portable Data File) vychází ze struktury kódu: 
každé kódové slovo se sestává ze 4 čar a 4 mezer o šířce minimálně jednoho a maximálně 
šesti modulů. Celkem je však modulů ve slově vždy přesně 17. Na rozdíl od 1D čárových 
kódů, které obvykle slouží jako klíč k vyhledání údajů v nějaké databázi externího systému, si 
PDF 417 nese všechny údaje s sebou a stává se tak nezávislý na vnějším systému. Do PDF 
417 lze zakódovat nejenom běžný text, ale i grafiku nebo speciální programovací instrukce. 
Velikost datového souboru může přitom být až 1,1 kB. Při generování symbolu lze zvolit 
úroveň korekce chyb, čímž lze zabezpečit čitelnost i při částečném poškození kódu. 
Příkladem použití PDF 417 mohou být nejrůznější identifikační karty, řidičské průkazy 
(v některých státechUSA), kód lze využít i pro zakódování diagnózy pacientů apod. Kódy 
PDF 417 jsou rovněž využívány v systému EAN/UCC v kombinaci s EAN 13, UPC A, 
UCC/EAN 128 a GS1 Databar kódy jako tzv. složené (kompozitní) kódy.5 

 
Zdroj: http://www.kodys.cz 

Obr. 9 - Kód PDF 417 
 

V logistických aplikacích je možné do dvoudimenzionálního kódu zakódovat obsah 
zásilky, který tak je k dispozici v kterékoliv části logistického řetězce. V maloobchodních 
aplikacích lze v kompozitním kódu uchovávat dodatečnou identifikaci produktu jako datum 
nákupu, údaje o dodavateli apod. Přitom čárový kód nemá rozměr větší než poštovní 
známka.6 

• Aztec 

Kód Aztec vyvinul Andy Longacre z Welch Allyn Inc. v roce 1995 a je volně šiřitelný. 
Byl vyvinut s důrazem na snadný tisk a jednoduché dekódování. Symboly jsou čtvercového 

tvaru ve čtvercové mřížce a s čtvercovým zaměřovačem uprostřed symbolu. Nejmenší rozměr 
Aztec Code tvoří čtverec o 15x15 modulech a největší o rozměrech 151x151 modulu. 

Nejmenší symbol Aztec Code kóduje 13 čísel nebo 12 písmenných znaků, zatímco největší 

                                                 
4 2D čárové kódy aneb QR kódy v digitálním tisku. PROXIMA STUDIO [online]. © 2013 [cit. 2013-10-14]. 
Dostupné z: http://www.proxima.net/Digitalni-tisk/2D-carove-kody/ 
5 PDF 417. KODYS [online]. © 2009 [cit. 2013-10-14]. Dostupné z:  
http://www.kodys.cz/carovy-kod/pdf-417.html 
6 M2000: Základní informace. EPRIN [online]. [cit. 2013-10-15]. Dostupné z: 
http://www.eprin.cz/redakce.php?info=p-snimace&produkt=1478&skupina=sa_eol#pril1 
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QR kód jako typ dvourozměrného čárového kódu byl vyvinut japonskou firmou Denso 
Wave roku 1994. Tato firma se přímo na vývoj a využití čárových kódů specializuje. Původně 
byly tyto kódy používány v automobilovém průmyslu k označení jednotlivých dílů. Oproti 
klasickému čárovému kódu dokážou nést několikasetnásobně větší množství informací, 
přitom však může zabírat daleko méně místa. Pokud je alfanumerický, dokáže zakódovat 
4 296 znaků, pokud je pouze numerický, dokáže zakódovat dokonce 7 089 znaků. 9  

QR kód je obdobou klasického čárového kódu. Na rozdíl od něj ale obsahuje informace 
v lineární i v horizontální linii (viz obrázek č 13), což představuje několiksetkrát více 
informací. QR kódy nejsou tvořeny svislými čárami, ale černobílými bloky (černé body jsou 
jedničky, bílé nuly), které se skládají v obrazce ve tvaru čtverců. Oproti klasickému čárovému 
kódu nejsou QR kódy určeny pouze pro jednoznačné označení zboží, neobsahují tedy předem 
definované bloky informací s jasně danými pravidly, co který blok znamená. QR kódy slouží 
pro uložení a následně rychlé vyvolání jakékoliv informace.10 

 
Zdroj: http://www.ikaros.cz 

Obr. 12 -  Rozdíl mezi QR kódem a 1D kódem 
 

Protože může dojít k mechanickému poškození matice (ušpinění, utržení apod.), 
obsahuje matice i modul pro korekci chyb. Jsou definovány celkem čtyři standardy: L, M, Q, 
H. Standard L si poradí se sedmiprocentním poškozením matice, naopak standard H opraví až 
30 % poškozené matice. Čím nižší standard je použit, tím více informací lze zakódovat 
a naopak.11 

Kromě klasického marketingového využití (nejčastěji odkaz na webovou stránku 
inzerenta, kódy na reklamních plakátech s odkazem na bližší informace, kódy na obalech 
potravin s odkazem na informace o apod.), se kódy používají i v oblasti cestovního ruchu – 
jsou jimi označena významná místa, turista si tak může jednoduše zobrazit bližší informace 
o památce, místu či významné osobnosti.12 

1.2 Výhody a nevýhody čárových kódů 

Je možné konstatovat, že u čárových kódů převažují výhody. 

                                                 
9 RÖSSLEROVÁ, Klára. QR kódy jako zvláštní druh dvourozměrného kódu. Ikaros [online]. 2011, roč. 15, č. 5 
[cit. 2013-10-14]. Dostupné z: http://www.ikaros.cz/qr-kody-jako-zvlastni-druh-dvourozmerneho-kodu 

10 RÖSSLEROVÁ, Klára. QR kódy jako zvláštní druh dvourozměrného kódu. Ikaros [online]. 2011, roč. 15, č. 5 
[cit. 2013-10-14]. Dostupné z: http://www.ikaros.cz/qr-kody-jako-zvlastni-druh-dvourozmerneho-kodu 
11 RÖSSLEROVÁ, Klára. QR kódy jako zvláštní druh dvourozměrného kódu. Ikaros [online]. 2011, roč. 15, č. 5 
[cit. 2013-10-14]. Dostupné z: http://www.ikaros.cz/qr-kody-jako-zvlastni-druh-dvourozmerneho-kodu 
12 RÖSSLEROVÁ, Klára. QR kódy jako zvláštní druh dvourozměrného kódu. Ikaros [online]. 2011, roč. 15, č. 5 
[cit. 2013-10-14]. Dostupné z: http://www.ikaros.cz/qr-kody-jako-zvlastni-druh-dvourozmerneho-kodu 
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Výhody: 

• jednoduchost tisku, v nejjednodušším případě stačí libovolná běžná tiskárna, 

• velmi nízké náklady na tisk, 

• rychlost - mnohokrát rychlejší čtení oproti ručnímu pořizování dat, 

• možnost převést téměř libovolnou informaci na čárový kód, 

• produktivita a efektivnost - zvýšení produktivity o desítky až stovky procent při zachování 

spolehlivosti údajů, 

• přesnost - jedna z nejpřesnějších a nejrychlejších metod k registraci většího množství dat, 

navíc s možností ověřování správnosti čtení pomocí kontrolních mechanizmů v kódu. 

Nevýhody: 

• nutnost číst tyto kódy speciálními zařízeními s optickými snímači, 

• nutnost přímé viditelnosti při snímání a obvykle i správné orientace vzhledem ke 

snímači.13 

2. Technologie RFID systémů 

2.1 Princip funkce radiofrekvenční technologie 

Identifikační systém se skládá z několika hlavních prvků, kterými jsou transpondéry 
(tagy), čtečky a podpůrné systémy (řídící počítače, databáze, telekomunikační sítě). 
Technologie RFID pracuje na principu radaru. Transpondéry mohou být jak aktivní, tak 
pasivní (v tomto případě využívají pro své napájení energii vyslanou ze čtečky) pasivního 
RFID transpondéru. 

 
Zdroj: www.access.fel.cvut.cz 

Obr. 13 - Schéma komunikace v RFID 
 

Čtečka nejprve vysílá na svém nosném kmitočtu elektromagnetickou vlnu, která je 
přijata anténou transpondéru. Indukované napětí vyvolá elektrický proud, který je usměrněn 

                                                 
13ČÁROVÉ KÓDY a RFID. OR-CZ [online]. © 2013 [cit. 2013-10-13]. Dostupné z: 
http://www.orcz.cz/www/www-new.nsf/0/0C85EB6336136A34C12577A0002E5EB5?OpenDocument 
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a nabíjí kondenzátor v transpondéru. Uložená energie je použita pro napájení logických 
a rádiových obvodů transpondéru.14 

Pokud napětí na kondenzátoru dosáhne minimální potřebné úrovně, spustí se logický 
automat či mikroprocesor (tedy řídící obvody uvnitř transpondéru) a transpondér začne 
odesílat odpověď čtečce. Vysílání transpondéru je realizováno zpravidla pomocí dvoustavové 
ASK (Amplitude Shifting Key) modulace, která je realizována změnou zakončovací 
impedance antény transpondéru (anténa je buď přizpůsobena, nebo zakončena nakrátko). 
Odrazy, které vznikají změnou impedance antény, jsou detekovány čtečkou a interpretovány 
jako logické úrovně 1 a 0. Řízení komunikace a jednotlivých stavů komunikačního řetězce je 
definováno příslušnou ISO normou.15 

Dostatečná energie pro nabití kondenzátoru v transpondéru a schopnost detekovat 
přijatou odpověď transpondéru čtečkou jsou tak hlavní hardwarové podmínky fungování 
RFID systému. S rostoucí vzdáleností mezi čtečkou a transpondérem postupně klesá kvalita 
RFID signálu. Rostoucí vzdálenost může vést až k nemožnosti úspěšné detekce přijaté zprávy. 
Pomocí modulace vlny vysílané ze čtečky lze do transpondéru také zapisovat. Často 
publikované čtecí vzdálenosti v oblasti až metrů odpovídají UHF (Ultra High Frequency) 
frekvencím nosného kmitočtu a vyžadují optimální prostředí (odrazy a útlumy v prostředí 
čtecí vzdálenosti rapidně snižují). Využívá se především kmitočtů v pásmech HF (High 
Frequency) a UHF.16 

2.2 Výhody a nevýhody technologie RFID 

Pokud porovnáme technologie RFID s čárovými kódy, pak mezi hlavní úskalí patří 
vysoké náklady na nosiče i celou infrastrukturu. Lze ovšem konstatovat, že výhody tyto 
vysoké náklady převáží. 

Mezi hlavní výhody RFID patří: 

• automatická identifikace bez nutnosti přímé viditelnosti, 

• hromadná identifikace většího množství tagů najednou, 

• možnost čtení i zápisu informací, 

• výrazně vyšší datová kapacita nosiče, 

• bezobslužný provoz,  

• snížení nákladů na obsluhu,  

• redukce provozních nákladů, 

• real-time informace, zlepšení kvality výroby, 

• redukce zásob a ztrát, zvýšení kvality řízení zásob, 

                                                 
14 FINKENZELLER, Klaus. RFID handbook: fundamentals and application in contactless smart cards and 
identification. 2nd ed. Překlad Rachel Waddington. Chichester: Wiley, 2003, 427 s. ISBN 04-708-4402-7. 

15 FINKENZELLER, Klaus. RFID handbook: fundamentals and application in contactless smart cards and 

identification. 2nd ed. Překlad Rachel Waddington. Chichester: Wiley, 2003, 427 s. ISBN 04-708-4402-7. 

16 VOJTĚCH, L. RFID - technologie pro internet věcí. In: České vysoké učení technické v Praze, FEL [online]. 
2009 [cit. 2013-10-01]. Dostupné z: http://access.fel.cvut.cz/view.php?cisloclanku=2009020001 
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• ochrana proti falšování označení, 

• možnost doplňování informací ad hoc. 

Nevýhody RFID: 

• vyšší ceny nosičů informací, 

• vyšší cena prvků infrastruktury RFID (antény, snímače, terminály), 

• vyšší nároky na datovou propustnost IS, 

• nemožnost číst informace pouhým okem, 

• omezení daná fyzikálními vlastnostmi RF zařízení a šíření signálu – kov, kapalina, 

• nutnost pilotního řešení pro ověření parametrů technologie.17 

 

Závěr 

Obě popisované technologie – čárové kódy i RFID – mají své výhody i nevýhody. 
Záleží vždy na prostředí a procesech, kde budou tyto technologie automatické identifikace 
implementovány. Dalším důležitým faktorem jsou požadavky, jaké má uživatel těchto 
technologií na daný systém. 

 

Příspěvek vznikl za podpory řešení projektu CZ.1.07/2.3.00/20.0226 „Podpora sítě excelence 
výzkumných a akademických pracovníků v oblasti dopravy DOPSIT.“ 
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SKLADOVACÍ ZAŘÍZENÍ PRO MODERNÍ LOGISTICKÁ 
CENTRA 

 

Úvod 

Zařízení používaná pro skladování lze členit na stabilní, nebo mobilní. Stabilní jsou ty 
zařízení, do kterých se skladované zboží ukládá (např. regály) a mobilní jsou stroje a zařízení 
sloužící k zakládání a vyskladňování materiálu (např. vysokozdvižné vozíky). Toto kritérium 
členění má však určité výjimky, protože existují i mobilní regály a stabilní zakládací zařízení. 
Mezi zařízení pro skladování patří v širším pojetí i přepravní prostředky (např. palety, 
přepravky, kontejnery). 

Mobilní zakládací zařízení jsou určeny na skladovací a ložné operace, jakými jsou 
například přísun materiálu do skladu, expedici materiálu ze skladu, přísun materiálu ze skladu 
do výroby, nakládka, vykládka a podobně. 
 

1. Regály 

Regály jsou pro svoji univerzálnost nejrozšířenějšími zařízeními používanými pro 
skladování kusového zboží. Regál je zařízení určené pro skladování materiálu ve více 
vrstvách, přičemž umožňuje jeho zakládání a odebírání z kterékoliv vrstvy. Existuje několik 
typů regálů, z nichž každý je vhodný pro ukládání jiné skupiny zboží. 

Rovinný regál lze použít pro ukládání širokého sortimentu zboží, a to buď jednotlivých 
kusů, přepravek nebo palet. Umožňuje snadný přístup ke skladovaným výrobkům, 
zjednodušuje ověřování zásob a může být snadno přizpůsoben prostoru již existujícího skladu, 
jakož i hmotnosti a rozměrům manipulačních jednotek. 

 
zdroj: www.mecalux.cz 

Obr. 1 – Rovinný regál  
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Regály paletové (příhradové regály) jsou nejvíce používané typy regálů. Příhradová 
konstrukce regálů vytváří regálové buňky přizpůsobené velikosti manipulační jednotky 
(paletě). Mohou být v různém konstrukčním provedení, např. jako pevné (pevně ukotveny do 
podlahy), přemístitelné (takové, které lze podle aktuální potřeby volné plochy skladu a 
skladovaného materiálu přemístit), nebo přestavitelné regály, které mají výškově přestavitelné 
přehrady (police), čímž je lze přizpůsobit změně velikosti manipulačních jednotek. Výška 
příhradových pevně kotvených regálů v kombinaci s regálovým zakladačem dosahuje až 35 
m. Vhodné jsou na široký sortiment zboží uloženého na paletách, v bednách nebo plošinách. 
Systém skladování v příhradových regálech umožňuje přímý přístup ke každé paletě (ložné 
jednotce), umožňuje optimálně využít skladovací plochu, resp. prostor, umožňuje úplnou 
kontrolu skladovaného materiálu (zásob) a je vhodný pro všechny možnosti zakládání zboží - 
od manuálního přes mechanizovaný (vysokozdvižní vozíky) až po plně automatizovaný 
(regálové zakladače). 

 
zdroj: www.mecalux.cz 

Obr. 2 – Paletový regál  
 

Regály vjezdové, také označované jako "Drive -in", umožňují akumulací regálů do 
bloku velmi účinně využít skladovací prostor. U tohoto systému skladování, který označujeme 
jako „First In - Last Out (FI - LO)“ v podstatě absentuje manipulační ulička, jejíž funkci plní 
regálový kanál, t.j. prostor určený pro ukládání palet. Uvedený systém skladování je vhodný 
na skladování materiálu stejného druhu, který nelze stohovat. 
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zdroj: www.mecalux.cz 

Obr. 3 – Vjezdový regál 
 
Regály spádové, také označované jako "Glidestock", což lze přeložit jako "klouzavé 

zásoby" jsou podobně jako vjezdové regály akumulované do bloku, avšak regálový kanál je 
tvořen skloněnou válečkovou (resp. kladičkovou) tratí umožňující samovolnou dopravu palet 
od místa příjmu (t.j. přední strany regálového bloku) po výdej (t.j. zadní strany regálového 
bloku). U tohoto systému skladování, který označujeme jako „First In - First Out (FI - FO)“ 
zboží, které je první na příjmu je i první expedováno. Uvedený systém je vhodný pro 
skladování zboží podléhajícího rychlé zkáze (např. potraviny), ale využitelný je taky ve 
výrobních a distribučních skladech. 

 
zdroj: www.mecalux.cz 

Obr. 4 – Spádový regál  
 

Paletový regál – „Push-back“ se používá taky v tzv. akumulačních skladových 

systémech. Palety (kromě poslední) jsou na soupravě saní, tlačením se posouvají dále po 

vodících lištách. Prakticky lze uplatnit systém skladování „Last In – First Out (LI - FO)“, tj. 

zboží, které se poslední uskladní, se expeduje jako první. 
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zdroj: www.mecalux.cz 

Obr. 5 – „Push-back“ paletový regál  
 
Regály příhradové (výjimečně konzolové a některé jiné typy) se vyrábějí i jako mobilní 

- horizontálně posuvné. U systému posuvných regálů se moduly (řada regálů) pohybuje po 
kolejové dráze prostřednictvím elektromotoru. Tento systém umožňuje maximální využití 
prostoru skladu tím, že nepotřebuje manipulační uličky mezi každou řadou regálů. Aktivním 
rozestupem regálů je vytvořena pouze jedna manipulační ulička vždy v tom místě, kde je 
potřebná. Oproti klasickému systému příhradových regálů je tak úspora skladištní plochy 50 
až 75 %. 

 
zdroj: www.mecalux.cz 

Obr. 6 – Mobilní horizontální regál  
 

Vertikální mobilní regály (také označované jako vertikální sklady) jsou založeny na 
principu lavičkového elevátoru (tzv. paternoster). Police s uskladněným materiálem vertikálně 
rotují v uzavřené šachtě, po přivolání police prostřednictvím ovládacího panelu se lavičky 
(police) uvedou do pohybu a požadovaná police zastaví na určeném místě. Zde se pak může 
provádět příjem nebo výdej materiálu. Použití polic, boxů nebo nádob různých velikostí 
umožňuje skladovat široké spektrum baleného nebo volně loženého kusového zboží. 
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Zakládání a vyskladňování zboží je většinou manuální (ruční), ale lze použít i vhodnou 
mechanizaci, nebo při identických manipulačních jednotkách dokonce i automatizovaný 
systém zakládání. 
 

 

 

2. Regálové zakladače 

Regálové zakladače jsou skladovací zařízení určená k mechanizované, polo 
automatizované nebo plně automatizované obsluze regálů, tj. k zakládání materiálu do 
regálových buněk a jeho vyskladňování z regálových buněk. Patří mezi nejprogresivnější 
zařízení na mechanizaci skladovacích operací. Při výškových skladech s velkým obratem 
zásob jsou ekonomicky i provozně výhodnější než vysokozdvižné vozíky nebo mostové 
stohovací jeřáby. 

Zároveň odstraňují nevýhody vysokozdvižných vozíků (široká manipulační ulička) a 
podvěsných stohovacích jeřábů (nevyužitý prostor nad mostem jeřábu). Menší setrvačné síly 
při regálových zakladačích umožňují použít větší pojezdovou a zdvihovou rychlost, navíc 
regálovými zakladači lze nejlépe vyřešit úplnou automatizaci skladového hospodářství. 

 
zdroj: www.mecalux.cz 

Obr. 7 – Regálový zakladač  
 

3. Příjmové a výdejní zařízení 

Příjmové a výdejní zařízení jsou nedílnou součástí moderních skladů a tvoří základ 
komplexní mechanizace, resp. automatizace skladového hospodářství. Technická úroveň 
použitých příjmových a výdejních zařízení závisí na koncepci celého skladu, jeho funkci, 
řízení a technické úrovni použitých zakládacích a vyskladňovacích zařízení. Příjmové a 
výdejní zařízení jsou většinou plně automatizované, umožňují přísun manipulačních jednotek 
k regálovému zakladači, jejich odsun od regálového zakladače a plní i některé kontrolní 
funkce související se skladováním. 



  15 th International Scientific Conference 
LOGI 2014 

  187 

Příjmové (výdejní) zařízení na sebe navazují a tvoří přetržitou (periodicky pracující) 
nebo nepřetržitou (kontinuálně pracující) dopravní trasu. 

Zařízení pro dopravu palet se používají pro přísun a odsun manipulačních jednotek 
(palet) k regálovým zakladačům ve směru dráhy zakladače. Tyto systémy pracují tak, že jsou 
centrálně ovládané, resp. plně automatizované. Dopravníky (válečkové nebo řetězové) jsou 
investičně a provozně náročnější, dopravu zajišťují pouze v jednom směru a pro předem 
danou manipulační jednotku. Zavážecí vozíky (vozíkové zařízení pro příjem materiálu) mají 
větší variabilitu použití a jsou levnější. 

Zařízení na kontrolu hmotnosti zjišťuje hmotnost palet (manipulačních jednotek) a 
zajišťuje regálový zakladač proti překročení nosnosti. Údaje o hmotnosti (resp. počtu kusů) 
jsou zpracovávány v centrálním počítači a slouží k evidenci (na příjmu) a kontrolu zachování 
kvantity (na výdeji). Zařízení pro kontrolu rozměrů a blokovací zařízení plní bezpečnostní a 
koordinační funkci. 

 
zdroj: www.mecalux.cz 

Obr. 7 - Příjmové a výdejní zařízení    
 

Závěr 

Současný trend směřuje k centralizaci logistiky, výstavbě velkých skladů, které 
umožňují realizovat globální dodávky a zásobovat lokální provozovny. K zajištění efektivity 
celkového logistického řetězce může napomoci i zefektivňování skladových procesů. To lze 
zajistit například s pomocí vyššího stupně automatizace či využitím mobilních řešení, která 
podporují pracovníky při plnění vykonávaných úkolů. Mobilní přístroje a technologie dnes 
nacházejí efektivní uplatnění v řadě procesů a činností. Obecně lze říci, že v současné době 
rostoucích konkurenčních a nákladových tlaků při skladování zboží se alternativa využívání 
mobilních řešení stále více nabízí.[2] 
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ABSTRACT 

Presently it is not formed wagons flows for particular traffic relation on the basis of optimal 

costs on the point of view of curriers in any marshalling yards in the Slovakia. The Critical 

Path Method is suitable tool for marshalling yards optimization. The paper deals with 

application the Critical Path Method to selected relation in the point of time view. 
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OPTIMALIZÁCIA ORGANIZÁCIE VOZŇOVÝCH PRÚDOV 

VYUŽITÍM METÓDY CRITICAL PATH METHOD (CPM) 
 
Abstrakt 
V súčasnej dobe neexistuje systém  organizácie vozňových prúdov pre konkrétnu dopravnú 
reláciu na základe optimálnych nákladov z pohľadu  dopravcov v zriaďovacích staniciach 
v Slovenskej republike. Metóda Critical Path Method je vhodným nástrojom pre 
optimalizáciu práce zriaďovacích staníc. Príspevok sa zaoberá aplikáciou metódy na vybranej 
relácií vzhľadom na čas prepravy. 
 
Kľúčové slová: Metóda Critical Path Method, optimalizácia práce, vozňové prúdy 
 

 

Úvod 

V rámci železničného dopravného trhu do roku 2005 pôsobili v Slovenskej republike 
dve spoločnosti Železničná spoločnosť a.s. ako prevádzkovateľ dopravných a obchodných 
činnosti a Železnice Slovenskej republiky ako správca infraštruktúry. Po transformácií v roku 
2005 začali na dopravnom trhu pôsobiť tri spoločnosti Železnice Slovenskej republiky – 
manažér infraštruktúry; Železničná spoločnosť Slovensko a.s. – osobný dopravca 
a Železničná spoločnosť Cargo Slovakia a.s. – nákladný dopravca.  

V súčasnej dobe prebieha na prepravnom trhu silný konkurenčný boj o zákazníka medzi 
dopravcami poskytujúcimi prepravné služby. V rámci konkurenčného boja je dôležité čo 
najlepšie splniť požiadavky zákazníka, ktorými sú najmä dodanie zásielky v požadovanom 
čase, na požadované miesto, v požadovanej kvalite a množstve a hlavne za optimálnu cenu.  

V sektore nákladnej železničnej dopravy je nemalá časť výkonov uskutočňovaná zo 
stanice odoslania do stanice určenia prepravou jednotlivých vozňových zásielok, ktorá 
vykazuje v poslednom období klesajúci trend. Ak má byť takáto doprava 
konkurencieschopná, je potrebné, okrem legislatívnej úpravy, hľadať aj technologické 
možnosti optimalizácie dopravných a prepravných procesov na jej zefektívnenie, ktoré sa 
následne odzrkadlia aj v cenách za poskytované služby.  

Súčasný stav riešenia vozňových prúdov 

Súčasný model organizovania vozňových prúdov na sieti Železníc Slovenskej republiky 
nevychádza zo žiadneho konceptu zostavy nákladných vlakov. Od roku 1995 sa vykonáva na 
základe dlhodobo zaužívaných postupov. Prepravu vozňových zásielok na sieti ŽSR 
zabezpečuje len štátny dopravca - ZSSK CARGO a.s., súkromní dopravcovia pôsobiaci na 
slovenskom železničnom trhu uskutočňujú len prepravu priamych ucelených vlakov.  

Na železničnej sieti Slovenskej republiky sa vykonáva smerovanie vozňových prúdov 
medzi vlakotvornými stanicami. Pre obdobie grafikonu 2013/2014 bolo na sieti ŽSR 31 
vlakotvorných staníc, ktoré sú zobrazené na obrázku 1. Niektoré z týchto staníc sú zaradené 
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medzi základné zriaďovacie stanice, v ktorých sa zostavujú priame nákladné vlaky. Patria tu: 
Bratislava východ, Zvolen nákl. st., Košice, Žilina-Teplička a Štúrovo. 

 
Zdroj: autori podľa - Plánu vlakotvorby ND 2013 

Obr. 1 - Súčasný stav zriaďovacích a vlakotvorných staníc na sieti ŽSR 

 
Smerovaciu cestu pre každú dvojicu vlakotvorných staníc a medzi vlakotvornou 

stanicou a stanicou v jej atrakčnom obvode upravuje služobná pomôcka ŽSR Smerovacie 
údaje pre vozňové zásielky, ktorá obsahuje ustanovenia smerovania dopravy nákladných 
vozňov. Prepravu vozňových zásielok upravuje predpis ŽSR SR 70 – Číselník dopravných 
bodov železničnej siete SR podľa prílohy 1, a predpisu D16. Smerovanie záťaže v nákladných 
staniciach sa  realizuje na základe Smerovacej knihy, ktorá je vypracovaná pre každú stanicu.  

Smerovanie vozňových zásielok sa realizuje podľa Plánu vlakotvorby ND, ktorý sa 
analyzuje a upravuje každý rok podľa požiadaviek obchodného oddelenia. Realizuje sa podľa 
časti A – radenie relačnej záťaže zo smerovacích staníc podľa záťažovej tabuľky zobrazenej 
na obrázku 2. 

 

Zdroj: [2] 

Obr. 2 - Vzor záťažovej tabuľky z Plánu vlakotvorby ND 
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Charakteristika Critical Path Method 

Metódu Critical Path Method (CPM) zaraďujeme medzi optimalizačné sieťové modely 
slúžiace k plánovaniu projektov a stanoveniu doby jeho trvania na základe dĺžky tzv. kritickej 
cesty. Pomocou tohto modelu analyzujeme a hľadáme kritické miesta alebo aktivity 
v plánovaní vzájomne na seba nadväzujúcich aktivít. Pri tejto metóde je braný do úvahy jeden 
činiteľ – čas, preto je táto metóda tiež nazývaná metódou časového plánovania. Prednosťou 
tejto analýzy je jednoduchosť a názornosť riešenia, ktoré je v praxi použiteľné. [3] 

Kritickú cestu môžeme definovať ako časovo najdlhšiu možnú cestu z počiatočného 
bodu do koncového bodu grafu. V každom „projekte“ riešenom metódou CPM sa nachádza 
minimálne jedná kritická cesta, zložená z činnosti, ktoré na seba časovo nadväzujú.  

Praktické využitie tejto metódy slúži najmä na odhad celkovej doby trvania skúmaného 
„projektu“, kde je možné odhadnúť presnosť doby trvania s vysokým stupňom. Využitie má 
ako v priemysle tak aj pri skúmaní v oblasti logistiky a dopravy. 

Pri realizácií „projektu“ pomocou tejto metódy je potrebné splniť niekoľko krokov pre 
naplnenie cieľa: 
Krok 1: 

• určenie základných činnosti vykonávaných v riešenom „projekte“,  

• rozdelenie činnosti podľa dôležitosti resp. sledu postupnosti, 

• určenie doby trvania činnosti, 

Krok 2: 

• na základe určených činnosti projektu a doby ich trvania sa zostaví graf s ohodnotením 

hrán podľa obrázka 3,  

 
Zdroj: [3] 

Obr. 3 - Vzor grafu činnosti 

Krok 3: 

• zostavenie tabuľky pre samotný výpočet doby trvania „projektu“ prostredníctvom 

výpočtovej tabuľky alebo pomocou definovania tabuľky v programe Excel, prípadne 

použitím softvérovej aplikácie,  

Krok 4: 

• pozostáva zo samotného výpočtu a stanovenia kritickej cesty. 

Aplikácia metódy CPM na konkrétny „projekt“ nám pomôže zistiť: 
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• ako dlho bude daný „projekt“ trvať, 

• ktoré činnosti sú „kritické“, t.j. odhalí činnosti, ktoré musia byť vykonané včas. 

Aplikácia Critical Path Method  

Samotná aplikácia metódy CPM v rámci riešenia „projektu“ optimalizácie vozňových 
prúdov  medzi vlakotvornými stanicami na sieti ŽSR pozostáva z riešenia ich smerovania na 
základe vykonávaných technických a technologických činnosti či už pri spracovaní 
jednotlivých vozňových zásielok vo vlakotvorných staniciach, alebo obsluhy manipulačných 
vlakov slúžiacich k obsluhe staníc v ich atrakčnom obvode. Doba trvania týchto činnosti slúži 
ako ohodnotenie hrán.  

Pri optimalizácií vozňových prúdov na sieti ŽSR budeme túto metódu aplikovať v rámci 
prepravy vozňovej zásielky zo stanice odoslania do stanice určenia. Vzhľadom na početnosť 
prepravných relácií a počtu možnosti optimalizácie ich trás budeme aplikovať CPM na 
vybranú reláciu.   

Pre riešenie metódy CPM sme si zvolili prepravu Vrútky – Štúrovo. Zvolenú reláciu 
prepravy jednotlivej vozňovej zásielky zo stanice odoslania do stanice určenia možno 
realizovať vo variantných prepravných trasách.  

Určenie základných činnosti a doby trvania: 

A. preprava vozňovej zásielky Mn 85301 – doba trvania 12 hod. 6 min. 

B. preprava vozňovej zásielky Pn 67751 – doba trvania 40 min.  

C. preprava vozňovej zásielky Pn 63728 – doba trvania 8 hod. 45 min. 

D. preprava vozňovej zásielky Pn 63720 – doba trvania 1 hod. 32 min. 

E. preprava vozňovej zásielky Pn 64740pp – doba trvania 1 hod. 9 min.  

Zostavenie grafu:  

 

Zdroj: autori 

Obr. 4 - Graf činnosti prepravy 
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Zostavenie tabuľky: 

Tab. 1 - Popis činnosti pri preprave 

Činnosť Popis činnosti 
Doba trvania 

[min.] 
Predchádzajúca 

činnosť 

A preprava vozňovej zásielky Mn 85301 726 - 

B preprava vozňovej zásielky Pn 67751 40 A, 

C preprava vozňovej zásielky Pn 63728 525 A,B, 

D preprava vozňovej zásielky Pn 63720 92 A,B,C, 

E preprava vozňovej zásielky Pn 64740pp 69 A,B, 

Zdroj: autori 

Výpočet: 

 
Zo samotného výpočtu CPM na zvolenej relácii a možných prepravných trasách, ktoré 

je možné použiť pre realizáciu prepravy: 

• Vrútky (1) – Zvolen (2) – Nové Zámky (4) – Štúrovo (5),  

• Vrútky (1) – Zvolen (2) – Levice (3) – Štúrovo (5). 

Pri hľadaní kritickej cesty pri zvolených variantoch prepravy jednotlivej vozňovej 
zásielky zo stanice odoslania do stanice určenia sme dospeli k úspore času 548 minút pri 
druhom variante prepravy.  

Záver 

Samotnou optimalizáciou organizovania vozňových prúdov použitím optimalizačných 
metód a správne stanovených a definovaných obmedzujúcich kritérií je možné dosiahnuť 
úsporu času dodania a úsporu nákladov pre zákazníka ako aj samotného dopravcu.  

Na zvýšenie konkurencieschopnosti železničnej nákladnej dopravy treba vytvoriť 
efektívny systém organizácie vozňových prúdov, ktorý bude zohľadňovať ekonomické 
kritéria dopravcov a prepravcov a súčasne kapacitné možnosti manažéra infraštruktúry.  

 

Príspevok je spracovaný v rámci riešenia grantovej úlohy VEGA 1/0701/14  “Vplyv 

liberalizácie trhu železničnej nákladnej dopravy na spoločenské náklady dopravy” 
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ABSTRACT 

Carriage of single wagon units is necessary part of industrial logistics chain in the European 

countries. Nevertheless of this fact the carriage of single wagon unit have a decrease trend of 

the last years. The railway undertakings lost his share on the transport market opposite the 

road transport. Therefore of this situation on transport marked some railway undertakings 

cancelled the service of single wagon units. 

 

KEYWORDS 

single wagon, technology, railways. 

 

LANGUAGE OF THE PAPER 

Slovak. 

 

 

Abstract:  Carriage of single wagon units is necessary part of industrial logistics chain in the 

European countries. Nevertheless of this fact the carriage of single wagon unit have a 

decrease trend of the last years. The railway undertakings lost his share on the transport 

market opposite the road transport. Therefore of this situation on transport marked some 

railway undertakings cancelled the service of single wagon units.   
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VÝZNAM PREPRAVY JEDNOTLIVÝCH VOZŇOVÝCH 

ZÁSIELOK 

 

Abstrakt 
V mnohých európskych krajinách je preprava tovaru prostredníctvom jednotlivých vozňových 
zásielok významnou a dôležitou súčasťou národných a zároveň medzinárodných logistických 
reťazcov najmä v priemyselnom odvetví. Tieto prepravy vo väčšine európskych krajín čelia 
klesajúcemu dopytu zo strany zákazníka, čo spôsobujú rastúce podmienky dopravného trhu. 
Dôsledkom poklesu preprav stratilo mnoho železničných spoločnosti svoj podiel na trhu, kde 
hlavným konkurentom, ktorý prebral tieto prepravy bola cestná doprava. Preto bolo mnoho 
krajín nútených úplne zrušiť služby prepravy jednotlivými vozňovými zásielkami. 
 
Kľúčové slová: jednotlivá vozňová zásielka, technológia, železničná spoločnost 
 

Úvod  

Železničná doprava je dôležitou súčasťou dopravného sektora EÚ a súčasne patrí medzi 
jeden z ekologických druhov dopravy. Klesajúci trend železničnej nákladnej dopravy prinútil 
Európske spoločenstvo k posilneniu jej postavenia a prijalo celý rad legislatívnych opatrení. 
V Smernici Európskeho parlamentu a Rady 2012/34/ EÚ, ktorou sa zriaďuje jednotný 
európsky železničný priestor je zdôraznené, aby boli členskými štátmi prijímané také 
opatrenia, ktoré posilnia konkurencieschopnosť železničnej dopravy a súčasne budú brať do 
úvahy osobitné charakteristiky železníc.  

V súčasnej dobe prebieha na prepravnom trhu silný konkurenčný boj o zákazníka medzi 
dopravcami poskytujúcimi prepravné služby. V rámci konkurenčného boja je dôležité pre 
zákazníka dodanie zásielky v požadovanom čase, na požadované miesto, v požadovanej 
kvalite a množstve a hlavne za optimálnu cenu. V sektore nákladnej železničnej dopravy je 
nemalá časť výkonov uskutočňovaná zo stanice odoslania do stanice určenia prepravou 
jednotlivých vozňových zásielok, ktorá vykazuje v poslednom období klesajúci trend. Ak má 
byť takáto doprava konkurencieschopná, je potrebné, okrem legislatívnej úpravy, hľadať aj 
technologické možnosti optimalizácie dopravných a prepravných procesov na jej 
zefektívnenie, ktoré sa následne odzrkadlia aj v cenách za poskytované služby.  

Preprava vozňových zásielok v Európe 

V mnohých krajinách preprava tovaru jednotlivými vozňovými zásielkami bola zrušená 
z dôvodu nízkych prepravných výkonov, pričom tieto prepravy prebrali dopravcovia 
konkurenčnej cestnej dopravy. Medzi dôvody rušenia prepráv môžeme zaradiť: vysoké fixné 
a prevádzkové náklady v zriaďovacích staniciach na obsluhu vlakov miestnej obsluhy; nízka 
ziskovosť; nedostatočná kvalita služieb; pokles objemu dopravy na dopravných trhoch; 
nedostatočná konkurencia v segmente prepráv jednotlivých vozňových zásielok čo viedlo 
k zníženiu alebo úplnému zrušeniu systému prepráv prostredníctvom jednotlivých vozňových 
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zásielok. Využívanie prepravy tovaru prostredníctvom jednotlivých vozňových zásielok 
v európskych krajinách znázorňuje nasledujúci obrázok 1. [1] 

 

 
Zdroj: [1] 

Obr. 1 - Súčasný stav prepravy jednotlivých vozňových zásielok v EÚ 
 
Vývoj prepravy tovaru v krajinách európskej únie v posledných rokoch zaznamenáva po 

svetovej kríze prepravné výkony v približne rovnakom pomere v štvrťročných kvartáloch ako 
zobrazuje obrázok 2. 

 
Zdroj: [3] 

Obr. 2 - Množstvo prepraveného tovaru vo vybraných krajinách EÚ 

 
Preprava tovaru jednotlivými vozňovými zásielkami má v Európe kľúčový význam 

hlavne v chemickom priemysle, kde predstavuje až 60% z celkového objemu výkonov 
nákladnej železničnej prepravy.  

Preprava tovaru v Slovenskej republike železničnou nákladnou dopravou v poslednom 
období zaznamenáva pokles prepravných výkonov (grafický znázornených na obrázku 3).  
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Zdroj: [3] 

Obr. 3 - Vývoj prepravy tovaru v Slovenskej republike 
 
Ako vidieť z predchádzajúceho grafu preprava jednotlivých vozňových zásielok má 

v porovnaní s prepravou tovaru ucelenými vlakmi klesajúcu tendenciu. V rámci ucelených 
vlakov nastal v poslednom období nárast medziročne o cca 10%. Pričom preprava 
jednotlivými vozňovými zásielkami predstavuje približne 1/3 z celkovej prepravy tovaru 
ročne. 
Možnosti podpory rozvoja prepravy jednotlivých vozňových zásielok 
 

V rámci podpory prepráv prostredníctvom jednotlivých vozňových zásielok a oživeniu 
ich systému, musia jednotliví dopravcovia naplniť požiadavky prepravného trhu a v prvom 
rade požiadavky zákazníkov. Pre samotné zlepšenie súčasného stavu prepráv prostredníctvom 
jednotlivých vozňových zásielok je potrebné vykonať: 

• prispôsobiť sa požiadavkám trhu – zvýšenie kvality služieb jednotlivých vozňových 
zásielok v rámci vnútroštátnej tak aj medzinárodnej dopravy. 

• dbať na dodržiavanie dodacích lehôt – ktoré sú v súčasnej dobe pre zákazníka dôležitým 
faktom rozhodovania sa pri výbere druhu dopravy,  

• frekvencia nákladných vlakov umožňujúcich zaradenie jednotlivej vozňovej zásielky do 
vlaku, 

• optimalizovanie prepravných trás (vozňových prúdov) pomocou optimalizačných metód, 

• kľúčovým faktorom, ktorý ovplyvňuje množstvo týchto prepráv je cena, 
 

Záver 
Aby dokázali dopravcovia pôsobiaci na železničnom nákladnom prepravnom trhu 

v súčasnej situácií získať znovu svoj podiel, je potrebné sa prispôsobiť aktuálnym 
požiadavkám trhu a potrebám zákazníkov. Reorganizácia a optimalizácia smerovania 
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jednotlivých vozňových prúdov na európskych železničných sieťach môže výrazne prispieť  
k oživeniu sektoru nákladnej železničnej dopravy.  

 
Príspevok je spracovaný v rámci riešenia grantovej úlohy VEGA 1/0701/14  “Vplyv 
liberalizácie trhu železničnej nákladnej dopravy na spoločenské náklady dopravy” 

Tento článok/publikácia/vysokoškolská učebnica vznikla v nadväznosti na riešený projekt 
spolufinancovaný zo zdrojov EÚ s názvom „Kvalita vzdelávania a rozvoj ľudských zdrojov 
ako piliere vedomostnej spoločnosti na Fakulte PEDAS Žilinskej univerzity v Žiline, ITMS 

26110230083.“ 

   
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ 
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PROPOSAL FOR CONCEPT OF STORAGE FACILITIES 
LAYOUT – THE TOOL FOR COMPETITIVENESS 

INCREASING  
 

Silvia Lorincová, Miloš Hitka, Marek Potkány1 

 

 

ABSTRACT 

The process of transfer of goods is influenced by many factors. It is necessary to consider not 

only the time and thus the fact that the required goods are delivered to their destination on 

time but it is necessary to take into account the financial aspects linked to the cost such as fuel 

or salaries of employees or other aspects. Each company wonders how to save. One of the 

tools that helps in optimizing costs is the warehouse. The warehouses allow the companies to 

overcome the discrepancy between the transfer of goods and materials between producers and 

consumers. Selected type of warehouse can affect not only the cost items, but it also affects 

the delivery time of required goods or materials, which depends on the end customer´s 

satisfaction. These factors and many other factors affect the moving of goods in the 

warehouse, moreover the companies have to maximize required space for warehouse while 

minimizing time and optimizing costs. As follows from the analysis, in Slovakia there are 

different types of storage facilities in various locations. The tactical and strategic decision 

must be taken into account not only the location and the infrastructure or offered services but 

also financial aspects in order to achieve savings and cost optimization. 
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NÁVRH KONCEPCIE ROZMIESTNENIA SKLADOVACÍCH 
PRIESTOROV – NÁSTROJ ZVÝŠENIA 

KONKURENCIESCHOPNOSTI  
 

Abstrakt 
Proces presunu tovaru je ovplyvnený mnohými faktormi. Je potrebné zohľadniť nielen čas, 
a teda fakt, aby bol požadovaný tovar doručený na miesto určenia včas, ale zároveň je 
potrebné zobrať do úvahy aj finančné hľadisko späté s nákladovými položkami ako pohonné 
hmoty alebo mzdy zamestnancov či iné. Keďže každý podnik uvažuje nad tým ako ušetriť, 
jedným z nástrojov, ktorý pomáha pri optimalizácii nákladov podniku a zároveň tvorí 
neoddeliteľnú súčasť transformačného procesu, je sklad. Ten umožňuje preklenúť nesúlad 
medzi presunom tovaru a materiálu medzi výrobcom a spotrebiteľom. Správne vybraný typ 
skladu môže mať vplyv nielen na nákladové položky, ale rovnako ovplyvní dobu dodania 
požadovaného tovaru alebo materiálu, od čoho závisí spokojnosť konečného zákazníka. Tieto 
a mnohé ďalšie faktory rovnako vplývajú na presúvanie tovaru v sklade, v ktorom navyše 
musí podnikateľský subjekt maximalizovať priestor potrebný na uskladňovanie tovaru pri 
súčasnom minimalizovaní času potrebného na jeho uskladnenie a rovnako pri optimalizovaní 
nákladov. Ako vyplýva z analýz, na Slovensku existuje dostatok skladovacích priestorov 
rôzneho typu v rôznych lokalitách. Takéto taktické i strategické rozhodnutie musí zohľadniť 
nielen lokalitu, napojenie na infraštruktúru či poskytované služby, ale zároveň aj finančnú 
stránku s cieľom dosiahnutia úspor a optimalizovania nákladov. 
 

Kľúčové slová: optimalizácia, skladovanie, skladovacie priestory, logistika 
 

ÚVOD 

Skladovanie je jedným z najtradičnejších aspektov logistiky (Fontana, 2013). Rushton 
(2006) dopĺňa, že skladovanie je súčasťou podnikového zásobovacieho systému, ktorý 
uskladňuje produkty (suroviny, súčiastky, nedokončené a hotové výrobky) medzi bodom 
pôvodu a bodom spotreby, poskytuje informácie manažmentu o stave, podmienkach 
a usporiadaní uskladnených položiek. Ide o spojovací článok medzi producentom a konečným 
zákazníkom so zámerom preklenúť časový rozdiel medzi týmito subjektmi. V snahe 
o dosiahnutie úspor vo výrobe podniky udržujú zásoby v skladoch (Stacho et al., 2013). 
Vaněček (2008) vymedzuje sklad ako objekt, článok logistického reťazca, poprípade priestor 
vyhradený na skladovanie, vybavený skladovacou technikou a zariadením, ktoré poskytuje 
manažmentu informácie o podmienkach a rozmiestnení skladových produktov. Pri skladovaní 
je potrebné maximálne využiť skladovacie priestory a zároveň minimalizovať časy potrebné 
pre výkon jednotlivých skladovacích činností prostredníctvom zabezpečenia optimálnej 
správy a organizácie skladu, pretože náklady na skladovanie v roku 2010 predstavovali 
u 600 000 amerických podnikov takmer 112 miliárd amerických dolárov (Sainathuni, 2014).  
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1 TRENDY VO VÝVOJI SKLADOVACÍCH PRIESTOROV 

Podľa spoločnosti Cushman & Wakefield (www.slovak-industrial.sk), ktorá je vedúcou 
poradenskou spoločnosťou v oblasti priemyselných nehnuteľností v súčasnom období 
v regióne strednej Európy existuje viac ako 15 miliónov m2 moderných plôch, z toho 10,5 % 
zostáva voľných na prenájom (cca 1,6 miliónov m2). V roku 2012 sa v regióne zahŕňajúcom 
Česko, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko a Slovensko prenajalo celkom 2,8 milióna metrov 
štvorcových moderných priemyselných hál, z toho viac než polovica v Poľsku (1,5 milióna 
m2) a zhruba štvrtina v Českej republike (670 tisíc m2), čím tieto krajiny uspokojili až 85 % 
celkového dopytu. Pritom obe krajiny ťažia najmä z pokračujúceho presunu výroby zo 
západnej Európy. Rekordná výška prenájmu bola historicky dosiahnutá v roku 2011, kedy sa 
v regióne prenajalo 3,2 milióna metrov štvorcových.  

Optimizmus v oblasti prenájmu mierni slabšia výstavba v regióne strednej Európy. 
V prvom polroku roku 2014 sa postavilo 260 tisíc metrov štvorcových, zatiaľ čo v rovnakom 
období roku 2013 to bolo 370 tisíc m2. Rok 2012 bol z hľadiska výstavby pomerne silný. 
Výstavba sa sústredila hlavne do Poľska (514 tisíc m2) a čiastočne do Českej republiky 
(106 tisíc m2) a na Slovensko (82 tisíc m2). V Rumunsku a Maďarsku sa pohybovala iba 
okolo 20 tisíc m2. V roku 2014 výstavba napreduje v Českej republike, ostatné krajiny 
strednej Európy zaznamenali skôr prepad výstavby. Napriek tomuto faktu môžeme 
konštatovať, že stredná Európa sa v uplynulých 15 rokoch výrazne priblížila západnej Európe 
v hustote logistickej siete. Podľa aktuálne dostupných prieskumov spoločnosti Cushman & 
Wakefield trh priemyselných nehnuteľností na Slovensku prechádza obdobím dlhodobej 
stability. Na základe štatistík tejto spoločnosti môžeme konštatovať, že celková moderná 
plocha skladovacích priestorov na Slovensku počas 1. až 3. kvartálu roku 2013 presiahla 
hodnotu 1 200 000 m2.  

Podobný vývoj prezentuje aj spoločnosť CBRE, podľa ktorej celková plocha 
moderných skladovacích priestorov na Slovensku v roku 2013 činila približne 1 280 000 m2. 
Takmer 80 % z nich bola situovaná do 40 km od Bratislavy. Na jednej strane môžeme 
pozitívne hodnotiť mierne rastúci trend v oblasti modernej plochy skladovacích priestorov za 
posledných šesť rokov, avšak na druhej strane k väčším výkyvom dochádza v dôsledku 
hospodárskej krízy v oblasti prenájmu skladovacích priestorov. V prvom kvartáli roku 2014 
podľa údajov spoločnosti Cushman & Wakefield bola na Slovensku veľkosť celkovo 
prenajatých priestorov zaznamenaná na úrovni 37 718 m2, čo predstavuje len polovicu 
v porovnaní s predošlým kvartálom a je pod priemernou úrovňou všetkých kvartálov roku 
2013. Na druhej strane, nové nájomné zmluvy predstavujúce prenájom priestorov, ktoré boli 
predtým voľné, boli uzatvorené na plochu 19 437 m2, čo je pozitívnym znamením, pretože 
developeri prenajímajú voľné priestory novým nájomcom alebo existujúcim nájomcom, ktorí 
expandujú (www.slovak-industrial.sk). 

Rovnaký kolísavý trend je špecifický pre oblasť výstavby skladovacích priestorov. 
Developerské spoločnosti neprinášajú na trh novú výstavbu v takej miere ako v rokoch 2007 
alebo 2008, čo má za následok výrazný pokles miery neobsadenosti (Nedeliaková et al., 
2010). Nízka miera neobsadenosti zvyčajne motivuje developerské spoločnosti začať novú 
výstavbu, ktorá bola v prvom kvartáli 2014 veľmi limitovaná. Dokončená bola iba jedna 
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výstavba v Žiline, kde developerská spoločnosť Point Park Properties postavila priemyselnú 
halu o veľkosti cca 6 000 m2 v lokalite Strečno (www.slovak-industrial.sk). 

Štatistiky o celkovej rozlohe cca 1 200 000 m2 dopĺňa spoločnosť CBRE údajmi 
o aktuálnom počte voľných priestorov určených na skladovacie účely. Podľa týchto údajov 
bolo na Slovensku k dispozícii 189 voľných skladovacích priestorov. Najviac ich bolo 
situovaných v Bratislave (120). 41 skladov bolo na západnom Slovensku, 16 skladov na 
východnom a len 12 skladov bolo lokalizovaných na strednom Slovensku. 

V závislosti od štandardu budovy sú sklady rozklasifikované do troch skupín, a to na 
typ „A“, „B“ a „C“. Nových moderných skladov typu A je na Slovensku celkovo 81, čo je 
viac ako 42 %. Developeri v takýchto priestoroch ponúkajú výstavbu objektu na mieru. 
Okrem hál určených na logistické účely alebo ľahkú výrobu existuje možnosť prenájmu 
dodatočných kancelárií v rámci celého areálu. Objekty typu A umožňujú 24 hodinový prístup, 
7 dní v týždni, sú monitorované kamerovým systémom a zároveň strážené prostredníctvom 
strážnej služby (24/7). Samozrejmosťou sú rampy, žeriavy resp. iná technika. Sklady sú 
temperované plynovými infražiaričmi, k dispozícii je parkovisko s parkovacími miestami, 
stravovanie pre nájomníkov resp. iné služby. 

Najbežnejším štandardom skladu je na Slovensku typ B. Celkovo je ich až takmer 60 % 
(105). Skladovacie priestory tohto typu ponúkajú vo väčšine prípadov možnosť 
24 hodinového vstupu, 7 dní v týždni, avšak v závislosti od konkrétneho skladu môže byť 
prístup časovo limitovaný. Niektoré sklady štandardne ponúkajú ochranku aj stráženie 
pomocou kamerového systému. Niektoré z nich môžu ponúkať len jednu z týchto služieb. 

Iba 3 sklady sú klasifikované stupňom C. Všetky sú lokalizované v Bratislave. Ide 
o budovy staršieho štandardu, kde je k dispozícii iba strážna služba, bez ponuky ďalších 
služieb. 

V nasledujúcej tabuľke ponúkame sumarizáciu absolútnych početností (AP) pri 
sledovaní počtu skladovacích priestorov na Slovensku. Relatívne percentuálne početnosti sú 
podrobnejšie sledované v členení na relatívnu regionálnu početnosť (RRP) a relatívnu 
kvalitatívnu početnosť (RKP) udávanú v percentách. 
 

Tab. 1 - Porovnanie skladovacích priestorov na Slovensku 

Ukazovateľ 
Štandard budovy A Štandard budovy B Štandard budovy C Spolu 
AP RRP RKP AP RRP RKP AP RRP RKP  AP 

Bratislava 26 32,10 21,67 91 86,67 75,83 3 100,00 2,50 120 
Západné Slovensko 32 39,51 78,05 9 8,57 21,95 0 0,00 0,00 41 
Stredné Slovensko 8 9,88 66,67 4 3,81 33,33 0 0,00 0,00 12 
Východné Slovensko 15 18,52 93,75 1 0,95 6,25 0 0,00 0,00 16 
Spolu 81 100,00 42,86 105 100,00 55,56 3 100,00 1,59 189 

Zdroj: Vlastné spracovanie. 

 

Na záver môžeme skonštatovať, že na jednej strane z hľadiska štandardu budovy 
prevládajú na Slovensku skladovacie priestory typu B (55,56 %), pretože Bratislava 
jednoznačne vedie v počte priestorov tohto typu (91; 86,67 %). Po podrobnejšej analýze 
zisťujeme, že ak sa zameriame na sledovanie počtu skladovacích priestorov v rámci každého 
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kraja zistíme, že v každom kraji prevládajú skladovacie priestory typu A. Z hľadiska počtu 
skladovacích priestorov typu A sa najviac nachádza na západnom Slovensku (32; 39,51 %), 
čím západné Slovensko predbehlo Bratislavu (26; 32,10 %) o takmer 8 % (6; 7,41 %). Ak 
porovnávame počet skladovacích priestorov podľa krajov, rovnako pozitívne môžeme 
hodnotiť fakt, že nové moderné skladovacie priestory typu A prevládajú na strednom (8; 
66,67 %) aj východnom Slovensku (15; 93,75 %). 
 

2 ANALÝZA VYBRANÉHO SKLADOVACIEHO PRIESTORU 

Predmetom ďalšej analýzy bude skladovací priestor v Senci, ktorý z hľadiska štandardu 
budovy je zaradený do typu „A“ a zaberá plochu približne 10 000 m2. Okrem suchého skladu, 
kde je teplotný režim nastavený na teplotu od +15°C do +25°C, ponúka pre svojich 
zákazníkov aj chladených sklad s možnosťou regulácie teploty. Tento druh skladu umožňuje 
skladovanie rôzneho sortimentu výrobkov, ktorý si vyžaduje znížené teploty v rozmedzí od 
+2°C až do +6°C. Ide napríklad o skladovanie potravín. Zároveň tento sklad disponuje 
hydraulicky nastaviteľnými rampami a z hľadiska ochrany majetku je zabezpečený 
elektronickými zabezpečovacími systémami, kamerovým systémom a priamym napojením na 
pult centrálnej ochrany objektov. 75 % skladovacej plochy je určených na uskladnenie tovaru 
prostredníctvom europaliet, regálov prípadne regálových systémov. Skladovacia plocha je 
rozdelená na 12 približne rovnakých plôch. Dve z nich sú oddelené, pretože ide o skladovacie 
plochy pre chladené výrobky, ktoré si vyžadujú nižšie teploty pre ich uskladnenie. Rozloženie 
skladu popisuje nasledujúci obrázok. 

 
Zdroj: Vlastné spracovanie 

Obr. 1 - Súčasný stav rozmiestnenia skladovacieho priestoru v skúmanom podniku  
 

Skladovací priestor je rozdelený do 12 častí v závislosti od hlavných trás tovaru, ktoré 
podrobnejšie prezentuje nasledujúca tabuľka. Tovar z hlavných trás je uložený v skladovacích 
priestoroch 1 až 7. Skladovací priestor 8, 9 a 10 je určený pre tovar z iných trás, prípadne pre 
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iný tovar uložený na europaletách. Skladovací priestor 11 a 12 je určený pre chladené 
skladovanie výrobkov. Tovar sa triedi na dvoch triediacich linkách a v sklade sa celkovo 
nachádza 12 hydraulických nakladacích rámp slúžiacich na vykládku a nakládku 
uskladneného tovaru. Hydraulické rampy 1 – 7 sú určené na vykládku a nakládku tovaru 
z hlavných trás a ostatné rampy sa využívajú v závislosti od vyťaženia ostatných rámp.  
 

Tab. 2 - Rozmiestnenie skladovacieho priestoru 

Skladovací 
priestor číslo 

Hlavná trasa 
Skladovací 

priestor číslo 
Ostatné trasy 

1 Bratislava (BA) 8 Ostatný tovar 
2 Žilina (ZA) 9 Ostatný tovar 
3 Košice a Prešov (KE, PO) 10 Ostatný tovar 
4 Banská Bystrica a Nitra (BB, NR) 11 Chladené skladovanie 
5 Trenčín (TN) 12 Chladené skladovanie 
6 Trnava (TT)   

7 
Liptovský Mikuláš a Poprad  
(LM, PP) 

  

Zdroj: Vlastné spracovanie. 

 

Podľa nášho názoru, že ide o neefektívne využívanie hydraulických rámp, následkom 
čoho dochádza k vzdialenostným a časovým stratám pri presune tovaru. Niektoré trasy sú 
absolvované zbytočne, čo má vplyv na väčší objem vynaložených finančných prostriedkov na 
pohonné hmoty a zároveň dochádza k väčšiemu opotrebeniu prepravných prostriedkov. 
Efektívnejším riešením by bolo optimalizovať využiteľnosť rámp podľa nasledujúceho 
obrázku, ktorý popisuje návrh nového usporiadania skladu. 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie. 

Obr. 2 - Návrh nového rozmiestnenia skladovacieho priestoru v skúmanom podniku 
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Počet hydraulických rámp vzhľadom k ich vyťaženiu považujeme za dostatočný, preto 
nie je potrebné zvyšovať ich počet. Avšak potrebné je ich efektívnejšie využiť v závislosti od 
celkového rozmiestnenia skladu. V súčasnosti sa rampy 1 – 7 využívajú na vykládku 
a nakládku tovaru z hlavných trás a ostatné rampy (8 – 12) sa využívajú v závislosti od 
vyťaženia ostatných rámp. Navrhujeme, aby rampy 1 až 7 boli určené pre tovar z hlavných 
trás. Rampy 1 a 2 by boli prioritne určené pre tovar smerujúci do Bratislavy a Žiliny. Rampy 
3 a 4 by prijímali tovar pre Košice, Prešov, Banskú Bystricu a Nitru. Tovar smerujúci do 
Trenčína, Trnavy by bol prijímaný na rampách 5 a 6. V prípade plnej vyťaženosti 
hydraulických rámp 1 – 6 by bola k dispozícii rampa 7. Tri rampy 8, 9 a 10 by boli určené pre 
vykládku a nakládku tovaru z ostatných trás. Riešením problému v podobe neefektívneho 
vykladania chladených výrobkov na rampách 1 – 7, ktoré sú ďaleko vzdialené od chladených 
skladovacích priestorov, by bolo využiť rampy 11 a 12 prednostne pre chladené výrobky 
z hlavných trás ale taktiež aj z ostatných smerov. Tým by sa zoptimalizoval tok tovarov 
a eliminovali vzdialenostné straty, keďže v súčasnosti sa niektoré trasy prejdú viackrát.  

V sklade sa nachádzajú dve triediace linky. Jedna je určená pre rampy 1 – 6 a druhá pre 
rampy 7 – 12. Ich umiestnenie považujeme za nevhodné, pretože ako vyplýva z pôvodného 
rozloženia skladu, vysokozdvižné vozíky musia pri vykládke z rámp 4 až 9 prejsť najväčšie 
vzdialenosti. Takisto potrebný čas je minimálne dvojnásobný. Súčasne dochádza k situáciám, 
kedy sa pretriedený tovar nahromaďuje a vysokozdvižné vozíky nemajú priestor pre 
manipuláciu. Výsledkom čoho sú časové straty.  

Efektívnejším riešením podľa obrázku nového rozmiestnenia skladovacieho priestoru 
by bolo zväčšiť počet triediacich liniek. Ide o riešenie, kde by mala každá hydraulická rampa 
svoju vlastnú triediacu linku. Takýto krok predstavuje určité náklady na prestavbu a personál, 
ktorý je v skúmanom podniku dostačujúci. Výsledkom by bolo zefektívnenie logistických 
činností, čo by v konečnom dôsledku znamenalo postupné zníženie nákladov. 
 

ZÁVER 

Nový model obsahuje vybudovanie nových triediacich liniek s menšou veľkosťou. 
Každá rampa by mala vlastnú triediacu linku, čím by došlo k značnej úspore finančných 
prostriedkov vynaložených na pohonné hmoty. Navrhnutý model skladovej logistiky okrem 
úspory vzdialeností a času medzi presunom tovaru od kamióna k triediacej linke prináša 
súčasne úspory na ceste tovaru medzi triediacou linkou a skladovacími plochami. Vplyvom 
týchto úspor by sa vytvoril priestor na vybavenie väčšieho množstva vozidiel.  

 

This paper has been supported by the project VEGA No. 1/0268/13 “Perspectives of facility 

management application for the increasing of competitiveness within the woodprocessing and 

forestry companies in the context of outsourcing principles”. 
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ABSTRACT 

The content of this article is to briefly introduce the importance of perspective and way of 

implementation of one of advanced technology supply chain management, which is Vendor 

Managed Inventory (VMI ).  

In the first part of the article presents the definition of VMI technology and its evolution . The 

second part of the article then discusses the implementation process at each step, the quality 

fulfillment enables the successful application of technology that enables businesses to reduce 

inventory, thus logistics costs, and implementation time ordering supplies. 
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VENDOR MANAGED INVENTORY – PŘÍLEŽITOST K 
ŘÍZENÍ DODAVATELSKÉHO ŘETĚZCE 

 

Abstrakt 
Obsahem článku je ve stručnosti představit význam, perspektivy a postup implementace jedné 
z progresivních technologií řízení dodavatelských řetězců, kterou je Vendor Managed 
Inventory (VMI - řízení zásob dodavatelem). V první části článku jsou představeny definice 
technologie VMI a její evoluce. Druhá část článku pak pojednává o postupu implementace 
v jednotlivých krocích, jejichž kvalitní naplnění umožňuje úspěšnou aplikaci technologie, 
která podnikům umožňuje redukovat zásoby, tím také logistické náklady, čas objednávání a 
realizace dodávek. 
 
Klíčová slova: Zásoby, logistická technologie, řízení zásob dodavatelem, konsignační sklad, 
implementace. 
 

 

Úvod 

Podniky v dnešním konkurenčním prostředí globálního trhu hledají stále nové možnosti, 
jak snížit své náklady, zvýšit výkonnost a posílit konkurenční schopnost podniků. Je obecně 
známa skutečnost, že se v současných podmínkách osvědčily integrační postupy v podobě 
řízení dodavatelských řetězců, v rámci nichž nalézá své uplatnění řada logistických 
technologií. Jednou z poměrně moderních, které nalézají své uplatnění také na trhu střední 
Evropy, patří technologie VMI. Tuto technologii využívá v České republice například 
globální společnost Coca-Cola [1].  

1 Řízení zásob dodavatelem a jeho vývoj  

Model Vendory Managed Inventory (dále jen VMI) ve zkratce znamená přenesení 
zodpovědnosti za zásoby na dodavatele. Na základě dostupných informací ze strany 
odběratele dodavatel rozhoduje o množství zboží i frekvenci dodávek. Odběratel (výrobce 
nebo distributor) přitom neopomíjí provádění analýzy prodeje a stanovení optimální velikosti 
své objednávky. 

Existuje několik definic technologie řízení zásob dodavatelem VMI (Vendor Managed 
Inventory): 
1. VMI je proces, v němž dodavatel generuje objednávky pro svého odběratele, přičemž 

vychází z informací zaslaných zákazníkem. 

2. VMI je systém plánování a řízení, který není bezprostředně svázán s vlastnictvím zásob. 

3. VMI je prostředkem optimalizace přínosů dodavatelského řetězce, který vychází 

z přijetí odpovědnosti za správnou úroveň zásob dodavatelem. Výrobce musí mít 
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přitom přístup k informacím o zásobách odběratele a je zodpovědný za generování 

zákaznických objednávek. [2] 

Předmětná technologie je v praxi maloobchodních organizací užívána od počátku 80. let 
minulého století. Její aplikace je typická pro sortiment rychloobrátkového zboží (potraviny, 
nápoje), u nichž je smyslem zaangažování dodavatelů na zlepšování procesů řízení zásob a 
zajištění dostupnosti zboží. Výhodná je také u produktů se snadno plánovatelnou spotřebou, u 
kterých jsou určující náklady na udržování zásob (nikoliv pořizovací cena) a u kterých jsou 
výrobcem požadovány dlouhodobá smlouvy s dodavatelem.  

VMI bylo v maloobchodním podnikání poměrně rychle akceptováno, protože 
maloobchodníci tehdy neměli k dispozici informační technologie, které by jim umožňovaly 
automatizovaný sběr dat, prognózování a doplňování řady produktových kategorií. Bylo tedy 
výhodné spolehnout se na speciální znalosti některých dodavatelů produktů. 

Výsledkem VMI může být doplňování zásob v různých částech dodavatelského řetězce, 
například mezi skladem dodavatele a distribučním centrem nebo distribučním centrem a 
maloobchodní sítí. Technologie VMI tak může být podporována logistickými operátory, kteří 
mohou zásoby objednané zákazníkem uchovávat v konsignačním skladě. Podstatné přitom je, 
že zboží v konsignačním skladě vlastní dodavatel. Za zboží se platí teprve po skutečném 
dodání zboží výrobci a po vystavení faktury. 

Evoluce technologie Vendor Managed Inventory 

Od svého vzniku model VMI podléhá neustálým změnám, které umožnily jeho využití 
v běžných tržních podmínkách. Vývoj technologie VMI probíhal ve třech základních fázích: 
Fáze 1 – minulost Vendor Managed Inventory I 

Tato fáze byla první verzí VMI s cílem odstranit hlavní nedostatky technologie efektivní 
reakce zákazníka (ECR) v podobě statického charakteru doplňování a tím i generování 
nadbytečných zásob v době snížené potřeby. VMI I ponechávalo dodavatelům poměrně 
velkou volnost v řízení zásob. S touto fází jsou spojeny také počátky využívání 
standardizovaných protokolů EDI. 
Fáze 2 – současnost Vendor Managed Inventory II 

Situace v oblasti  řízení zásob se oproti počátečnímu stádiu této technologie zlepšila. Je 
to zapříčiněno zejména zdokonalením technologií pro identifikaci materiálů a elektronické 
výměny dat (EDI). Zásoby tak mohou být dodavatelem řízeny na základě skutečné poptávky 
zákazníka. 
Fáze 3 – budoucnost VMI III 

Další očekávané zdokonalení informačních technologií pravděpodobně v nejbližší době 
umožní dosáhnout vyšší úrovně řízení zásob dodavatelem. Objevují se implementace nových 
řešení, jako jsou například VMI konečného zákazníka, řízení zásob na úrovni SKU (Stock 
Keeping Unit -  jednotek zásob), automatický příjem apod. [3] 

 
2 Implementace Vendor Managed Inventory 

Podmínkou úspěšné implementace VMI je možnost využití Internetu, systému 
automatické identifikace zboží a v neposlední řadě také logistické technologie EDI.  
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Implementace Vendor Managed Inventory probíhá ve 4 logických krocích: 
1. Počáteční vyjasnění cílů VMI všemi zúčastněnými stranami. 

2. Vznik tzv. pochopení Fair Business. 

3. Integrace procesu VMI prostřednictvím elektronické výměny dat (zasílání 

objednávek, informací o stavu zásob, dokladů a potvrzení spojených s dodávkou v 

systému EDI).  

4. Stanovení ukazatelů za účelem monitorování průběhu projektu (tzv. kritických 

indikátorů KPI – Key Performance Indicators). 

K podstatným ukazatelům monitoringu průběhu implementace projektu VMI v tomto 
případě patří míra správnosti prognóz nebo také hodnota nákladů na funkčnost systému 
v porovnání s plánovaným. 
Formy VMI 

V podnikové praxi se vyskytuje několik forem VMI, které mohou podle názoru autorů 
článku představovat rovněž jednotlivé etapy rozvoje VMI konkrétního dodavatele. 

První typ VMI může probíhat formou pravidelných návštěv pracovníka podniku 
dodavatele v sídle odběratele (např. denně), kdy tento pracovník doplňuje zásoby v předem 
stanovené výši.  

Druhý typ VMI je pravděpodobně nejvíce rozšířeným mezi zainteresovanými partnery 
dodavatelského řetězce, jejichž cílem je doplňování zásob na základě bezprostředních 
informací o maloobchodním prodeji, zabezpečovaných prostřednictvím EDI nebo Internetu. 

Třetí typ VMI je podmíněn existencí konsignačního skladu. Zásoby jsou pak dodavateli 
zaplaceny až tehdy, když jsou spotřebovány ve výrobě nebo prodány zákazníkovi.  

Čtvrtá forma VMI je reprezentována situací, kdy se pracovník dodavatele stane přímo 
součástí odběratelské organizace, v níž monitoruje stav zásob, v potřebné době je doplňuje, 
účastní se rovněž vývoje nových výrobků a jejich vstupu na trh včetně propagačních akcí tak, 
aby bylo možno podle aktuálních potřeb korigovat dodávky. 
 

Výhody a rizika technologie VMI 

Kromě nesporných výhod, které může tato technologie po úspěšné implementaci 
přinést, je zapotřebí na základě praktických zkušeností upozornit také na nožná rizika, která se 
projevují zejména v její implementační fázi. Mezi možná rizika, která pracovníci podniků, 
pracujících na implementaci nebo již v systému VMI uvádějí, patří například chyby v řízení 
dodávek, dočasná absence zásob a tím způsobené ztráty v tržbách a zisku, zvýšené nároky na 
komunikaci mezi dodavatelem a odběratelem, riziko vzniku konfliktů a zvýšené pracovní 
vypětí. 

Kvantifikace výhod aplikace VMI pro dodavatele i odběratele je uvedena v následující 
tabulce 1 formou průměrných procentuálních efektů v podobě snížení nákladů, času dodávky 
nebo zvýšení prodeje, výnosnosti a úrovně zákaznického servisu.  
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Tab. 1 - Výhody VMI pro dodavatele a odběratele 

Výhody pro dodavatele  Typické zlepšení  

Snížení skladových zásob  30%  

Snížení nákladů na dopravu  10%  

Zkrácení doby dodávky  50%  

Snížení skladovacích nákladů  13%  

Zvýšení servisní úrovně  >10%  

 

Výhody pro odběratele  Typické zlepšení  

Zvýšení výnosnosti regálu obchodu  5-8%  

Snížení skladových zásob  10%  

Zvýšení prodejů  8-10%  

Snížení logistických nákladů  3-4%  

  

Zdroj: Upraveno podle [4] 

 
Pro zajištění nesporných výhod spojených se snížením nákladů na zásoby jsou 

bezpodmínečně potřebné nejen kompletní a aktuální informace o prodejích, ale i vzájemná 
důvěra pracovníků spolupracujících podniků. 

Technologii VMI přijaly za své společnosti, jako je Procter&Gamble, Nestlé, Coca 
Cola. Mezi nejvýznamnější operátory poskytující služby VMI na tuzemském trhu patří 
globální společnost DHL [5]. 

 
Závěr 

Technologiii Vendory Management Inventory lze bezpochyby považovat za vhodnou 
příležitost aplikovanou s cílem zlepšení úrovně řízení dodavatelského řetězce. 
Zainteresovaným podnikům může přinést efekty v podobě snížení skladových zásob, snížení 
nákladů na dopravu, snížení skladovacích nákladů, zkrácení doby dodávky, zvýšení 
výnosnosti regálu v maloobchodě a zvýšení úrovně zákaznického servisu. 

Podnik by však měl před implementací VMI zvážit celou řadu faktorů a eventuálních 
rizik, jako jsou například druh a množství dodávaného zboží, četnost objednávek, dostupnost 
IS/IT potřebných pro podporu VMI, vhodné podnikové klima – zvládnutí „odporu ke 
změnám“, úroveň interpersonálních i interorganizačních vztahů v dodavatelském řetězci. 
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Miroslav Merenda1 

 

 

ABSTRACT 

The smooth function of the management systém of any business reguiers to casure the 

connection of all parts of the management systems using systems dividing line. The logistic 

potencial as a cross section of the structures of the fractal business with its typical factures of 

the internal factors of succssesitility presents the part of creation of dynamic developnent and 

vitality of the production and trade businessis. 

The fractal company targets a complex relation and not just reduction of relation. A fractal 

company introduces a new approach to organisation of control and decision making that 

connects actual trends of management into one common frame. Main characteristics of such 

approach are self-organisation, dynamics and self-similarity. A fractal company offers what 

businessman need, i. e. a system which can tailor to outer influence and which stays 

competitive even during demand changes. 
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MOŽNOSTI VYUŽITÍ LOGISTICKÉHO POTENCIÁLU VE 
FRAKTÁLNÍCH STRUKTURÁCH PODNIKU 

 

Úvod 

Existence, rozvoj a prosperita subjektů společenského a hospodářského života bytostně 
závisí na jejich aktivitě, to je interakci s prostředím a situaci, adaptaci k vnějším podmínkám a 
udržování vlastní integrity. 

Prostor pro rozhodování je však omezen finančně, technologicky, právně, sociálně i 
morálně. Problém maximalizace prospěchu vede k upřednostňování situace na samotné 
hranici množiny přípustných řešení, kdy spolupráce kolabuje, sociální problémy se chaotizují 
a vznikají konflikty a spory, jejichž řešení lze jen obtížně považovat za účelné a hospodárné 
vynakládání lidské energie a dalších nezbytných zdrojů [1]. 

Současné manažerské myšlení se zdá být přesyceno množstvím teoretických, 
metodologických a technologických koncepcí, modelů a receptur, uplatňujících cyklický 
kognitivně intervenční přístup, což je nejobecnější schématické vyjádření kognitivně 
založeného postupu při regulaci soustav a při koncipování, projektování a provádění změn, 
intervenčních a řídících zásahů do existující reality objektů, procesů, událostí [2]. U takových 
přístupů je nutné počítat s charakteristickým strukturálním rysem, který lze nazvat 
sebepodobností uspořádání na různých hierarchických úrovních neboli fraktálností. Příkladem 
této fraktálnosti může být pojetí rozhodování jako „kruh v kruhu“, kdy každé stádium 
rozhodovacího procesu v sobě obsahuje všechna ostatní stádia. 

Pochopení situace výrobních a obchodních podniků se vyznačuje řadou značně 
vystupňovaných nároků. Vyžaduje od těchto organizací nejen citlivost a nastraženost na 
významné dění v jejich okolí, rychlou orientaci v situacích a schopnost předjímat vývoj 
trendů a událostí, ale také velkou flexilibitu při vyhovování vnějším požadavkům, vysoký 
potenciál pro zvládání úkolů, adaptabilitu, pohotové reagování. Klade vysoké nároky na 
lidskou profesionalitu, přesnost, výkonnost a výkonovou spolehlivost, na nekonvenční 
myšlení, originalitu řešení a tvořivost, jakož i schopnost tolerovat nejednoznačnosti a zvládat 
situační zátěž. 

V optimálních podobách těchto manažerských schopností lze uvažovat o možných 
synergetických efektech, tzn. Dosahování optimálního využití logistického potenciálu 
podniku v nalezených, ustavených, ale stále se vyvíjejících fraktálních strukturách organizace. 
 

1. Fraktální organizace podniku 

Synergetika odhaluje fraktální charakter reality. Fraktálnost stavu si výrazně žádá 
nalezení identity klasifikací a typizací toho neznámého, co vzniká a potom jeho 
institucionalizaci. 

Pojem fraktál, z latinského fractus- rozlámaný, rozbitý- označuje, či popisuje tvar 
různých objektů, struktur zvnějšku jako měřítko pro vysoce komplexní strukturu, která se 
ovšem odráží v každém detailu, což je vysvětlení až matematický popis komplexních 
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přírodních forem od fraktální geometrie k fyzice, chemii, biologii, statistice, astronomii a také 
sociologii a ekonomice [3]. 

Rozvoj a růst podniku z hlediska vnitřní dynamiky svých subsystémů není úplně 
homogenní. Subsystémy podniku nemusí vykazovat stejnou naléhavost restrukturalizace a 
jejich spontánní rychlost přeměn není většinou identická. Fraktální růst vnitřních podsystémů 
může probíhat diferencovaně. Podnik, který kalkuluje s touto skutečností, vytváří prostor pro 
autonomnost dynamiky jednotlivých sfér řízení, oddělení, útvarů, pracovišť. Hierarchicky 
strukturované řízení se nahrazuje vysokým stupněm autonomnosti. Autonomnost respektuje 
fraktálnost celku a podnik, jenž respektuje fraktální růst, vytváří tzv. sobězodpovědné týmy. 
Tyto týmy praktikují samo-organizaci, a to operativně, takticky i strategicky a tak v roli 
fraktálů jsou dynamicky propojovány- integrovány pomocí účinného informačního a 
komunikačního síťového systému.  

Fraktál- tým, jako nezávisle činná entita se orientuje dopředu na vývoj, proto pracuje 
jak s virtuální realitou, tak i s aktuální realitou [4]. Pro rychlé zvládnutí nových požadavků se 
mohou vytvářet tzv. „ad hoc“ týmy, které jsou povolávány k řešení určité úlohy, většinou 
spojené s inovací, a nebo krizí v určité sféře podniku nebo restrukturalizací podniku jako 
celku [5]. „Ad hoc“ se tím organizují neformálně a vede ho osobnost, která disponuje 
nejschopnější ideou pro úspěšné vyřešení úlohy. Tato osoba odpovídá za výběr 
spolupracovníků z podniku, nebo i ze širšího okolí. V čase svého působení tým nenarušuje 
existující organizaci podniku, ale pro vyřešení úlohy a jejího přijetí, instituce může navrhnout 
nové zaměření. Pro vyřešení úlohy „ad hoc“ končí své působení, ale může se také stát součástí 
nové řídící struktury. 

Cíle podniku jsou stejné jako cíle fraktálů („ad hoc“). Jsou sobě-podobné. Všechny 
organizační struktury jsou fraktálně propojené, což znamená, že každý pracovník podniku má 
své kompetence na všech organizačních úrovních podniku. Vedení takového podniku se 
formuje dynamicky se znaky vysoké kompetentnosti. 

Pracovníci respektují vedení především ve smyslu sebeusměrňujících pravidel. 
Fraktálně organizovaná firma či podnik může fungovat jen při existenci vysoce efektivního 
informačního systému. Pracovníci, kteří prokazují vysokou kvalifikaci, získávají i vysoké a 
významné kompetence. Pracovníci, kteří nedokáží plnit nové úkoly, nesmí své zaostávání 
přenášet na celý podnik. Měli by být přesunuti na úlohy, které zvládnou. Vysoká motivace 
osazenstva podniku by se měla projevovat v soustavné dynamice podniku. 
 

2. Logistický potenciál podniku 

Vzhledem k tomu, že v odborné literatuře není kategorie logistického potenciálu zatím 
rozpracována, považuji za užitečné tuto kategorii vymezit a definovat její funkčnost a 
zařazení v podnikatelském potenciálu, jehož podstatou je dobrovolné sdílení hodnot a 
přístupů k řešení zmíněných podnikatelských vztahů. Pro úspěšné naplňování těchto cílů musí 
mít firma vyvinutou vícerozměrnou strukturu, v níž dimenze přírodní (věcná, prostorová a 
časová) a dimenze společensko-ekonomická (dimenze účelnosti a účinnosti) definuje 
možnosti podnikatelského potenciálu. 

Základem je technologická provázanost podniku, kde ústřední linií je vertikální tok 
spojující hlavní výstupy s hlavními vstupy podniku. Druhý rozměr se zaměřuje na vymezení 
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složek podniku naplňujících určité vnitřní a vnější funkce. V tomto zorném úhlu je nutné 
jasně definovat technologické jádro, profilující podnik technologicky. Třetím rozměrem je 
hierarchické uspořádání podniku ve smyslu typologie. Účelem je „neztratit“ technologické 
jádro. Čtvrtým rozměrem je vymezení podnikatelského prostředí jako souhrn podstatných 
(makro a mezzoprostředí) a interních (mikroprostředí) vlivů [6]. 

Logistický potenciál (propustnost či průchodnost logistického systému) lze chápat jako 
schopnost logistického systému poskytovat v určitém časovém prostoru a ve vymezených 
podmínkách výstupy vyjádřené objemem, věcnou strukturou, environmentální způsobilostí a 
spotřebovanými zdroji [7]. 

Logistický potenciál je ovlivněn řadou faktorů, mezi které patří: 

• členitost větví v logistické síti 

• četnost rozhraní a jejich charakter 

• kvalitativní způsobilost a zastupitelnost článků v síti 

• prostorové rozmístění článků sítě ve vazbě na rozhraní 

• způsob propojení článků v úsecích sítě 

• kapacitní vyváženost jednotlivých článků v časovém režimu 

• kapacita a výkonnost článků sítě v okruhu svých funkcí aj. 

Tyto faktory logistického potenciálu ovlivňuje řada řídících nástrojů a mechanismů, 
mezi které patří: motivační nástroje, schopnosti lidského činitele, zvolená metodika 
podnikatelské diagnostiky podnikatelská terapie aj. 

Cílem logistického potenciálu je jeho pružné využívání jako souboru kroků k nastolení 
žádoucího nebo požadovaného stavu podniku tak, aby sladěnost či vyváženost cílů podniku se 
jevila synergicky, tj. celkový efekt převyšoval součet efektů jednotlivých částí. 
 

3. Využití logistického potenciálu ve fraktálním podniku 

Jednotlivé struktury obsahují hladiny uspořádané v hierarchické substruktuře. Je to 
dynamický vztah už odhalené explicitní uspořádanosti s ještě neodkrytou implicitní 
uspořádaností. Takto vzniká multidimenzionální hierarchická nehomogenní struktura 
podniku. Dříve fungovalo jednostranné působení direktivních příkazů od managementu na 
pracovníky a nyní dochází k oboustrannému působení ve směru management- pracovníci a 
naopak pracovníci- management, s aktivními fraktály. 

Cílově orientovaný tvůrčí proces se ztotožňuje s cíli podniku. Hodnota tvořivých 
činností narůstá díky cílově orientované koordinaci, kde vitálním faktorem produktivity a 
flexibility je právě už výše zmiňovaná kvalifikace a motivace pracovníků. 

Logistický potenciál jako průnik struktur fraktálního podniku svými typickými rysy 
vnitřních faktorů úspěšnosti, představuje nezanedbatelnou spoluúčast na tvorbě i udržení 
dynamiky a vitality podniků výrobních i obchodních. Integrovaný přístup logistických 
postupů při řešení strategických, taktických a operativních úloh podniku posiluje jeho 
hodnotu a vitalitu při stálém objevování a získávání výhod faktorů úspěšnosti. 

Cílem logistického potenciálu je jeho pružné využívání jako souboru kroků k nastolení 
žádoucího nebo požadovaného stavu podniku tak, aby sladěnost či vyváženost cílů podniku se 
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jevila synergicky, tj. aby celkový efekt převyšoval součet efektů jednotlivých částí. Strategie 
logistického potenciálu, ale i taktické a operativní řízení informačního a hmotného toku 
podnikem, musí neustále reagovat na rozhodování podniku v rámci svého dynamicky 
vyvíjeného a udržovaného potenciálu. Obzvlášť je důležité neustále sledovat a vytvářet 
podmínky pro vyjádření i uplatnění potenciálu jako funkce parametru uspořádání. 
Parametrizace vlastností systému řízení logistických řetězců, jeho uzlů a vazeb, umožňuje 
zajistit vyšší míru jeho homogenity a zároveň odstranění heterogenních vlastností [ 8, 9]. 

V úrovních slaďování a vyrovnávání tzv. konfliktních cílů jednotlivých úseků 
logistického řetězce podniku se jeví jako vysoce efektivní fraktální pojetí a řešení těchto 
styčných míst, kde využitím samoorganizace soběpodobnosti a dynamiky fraktálních objektů 
(úseků) se otevírá nekonečná cesta k optimálnímu využití potenciálu podniku. Mechanismus 
dynamického strukturování je založen na analýze vnitřních vztahů a mezi fraktály. 
 

Závěr 

Vysoká výkonnost vzniká z vytvoření maximální hodnoty podniku, jinými slovy, 
z vynikajícího řízení hodnoty [10]. 

Pochopení uvedených procesů vyžaduje kombinaci znalostí z různých vědních disciplín 
a cit pro monitorování a diagnostiku nových jevů v praxi tak, aby výskyt synergetických 
efektů v logistickém potenciálu podniku v rámci menší či větší míry fraktálních struktur, byl 
logickým vyústěním synergetických zákonitostí v ekonomice [11]. 
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LOGISTIKA A JEJÍ NOVÉ TRENDY UPLATŇOVANÉ 
V MEZINÁRODNÍM OBCHODĚ 

 

Abstrakt 
Tento příspěvek vysvětluje nejen vznikající nároky na logistiku, jako část výrobního řetězce v 
rámci procesního řízení a aplikace aktuálních informací - a ICT (Informační a komunikační 
technologie), ale také trendy nebo rozvojové příležitosti v logistice aplikované na teorii a 
praxi. 
 
Klíčová slova: Logistika, technologie v logistice, inovace, procesní řízení, náklady, nové 
trendy, informace, spotřebitelé 
 
 
 
 
Úvod 

Současná doba se vyznačuje turbulencí, nejistotou a ekonomickou nestabilitou. Světová 
ekonomika začíná proto přijímat nejistotu a riziko jako stálé činitele při řízení podniku. 
Logistika představuje prostředek snižování turbulence a nejistoty v podnikání. Council of 
Logistic Mmanagement definuje logistiku jako součást procesního řetězce, přičemž jeho 
úlohou je systémové řešení, koordinace a synchronizace řetězců materiálových a 
informačních toků uvnitř podniku s jeho okolím. Je zaměřené na uspokojování potřeb 
zákazníka, jako na konečný efekt, který se snaží dosáhnout maximální pružnosti a 
hospodárnosti. 

V posledních letech značně vzrostl rozsah úkolů, které logistika zabezpečuje a současně 
se změnilo původní chápání této vědní disciplíny v teorii i v praxi. Při konvenčních úkolech 
logistiky se objevují nové možnosti a požadavky na logistiku v souvislosti s procesním 
managementem, e-logistikou a SCM (Suplly Chain Management). Logistika v prosperujících 
podnicích integruje a využívá poznatky podnikového hospodaření, síťové analýzy, 
podnikového managementu, řízení materiálových toků, dopravy a informatiky včetně ICT 
(informačních a komunikačních technologií).  
 
1. Teoretické vymezení logistiky 
 

Pojem logistika je ve světě charakterizován desítkami definic. Lze se zde setkat se třemi 
různými pojetími logistiky ve vztahu se řízením dodavatelských řetězců (supply chain 
management, SCM). Jedná se o pojetí americké, jež v podstatě dělá z logistiky operativní 
součást supply chain managementu (SCM zde přináší strategická rozhodnutí); pojetí 
evropské, které logistiku významově povyšuje nad SCM (logistika zde znamená strategické 
plánování logistického řetězce, SCM operativu jako obstarávání materiálu a jednání s 
dodavateli) a pojetí třetí, které se přiklání k názoru, že jsou pojmy logistika a supply chain 
management synonymy. 
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• americké pojetí: klade důraz na to, že je logistika proces činností synchronizující řízení 
materiálních a informačních toků s cílem uspokojení zákazníka, a to počínaje plánováním 
až po samotnou realizaci zahrnující skladování, řízení zásob a vlastní přemísťování; 

• evropské pojetí: spojuje logistiku s organizováním procesu jako celku, na jehož počátku 
stojí samotný vývoj výrobků a nákup materiálu, přes výrobu a distribuci zákazníkovi na 
základě jeho požadavků a za předpokladu dosažení těchto činností při minimální výši 
nákladů. 

 
Hlavní význam logistiky zosobňuje dosažený synergický efekt, plynoucí ze slaďování 

aktivit v rámci podniku a logistického řetězce. Pro dosažení zdárných výsledků platí v 
logistice pravidlo dodat zboží ve správném čase a místě, ve správném množství, druhu a 
kvalitě a za vynaložení optimálních nákladů. Optimální náklady přitom neznamenají vždy ty 
nejnižší, ale nejlépe odpovídající konkrétní situaci.2 
 
Aspekty logistiky 21. století 

Logistika za dobu své existence prošla některými významnými změnami. Za největší 
změny či rozdíly ve směru logistiky 21. století oproti 20. století, které logistiku zformovaly do 
dnešní podoby, lze označit následující:3  

• obrovský objem toků zboží mezi ekonomikami – s postupující globalizací dochází k vysoké 
diverzitě exportních destinací, na rozdíl od předešlého století, kdy se malé toky zboží 
pohybovaly pouze na určitém geograficky omezeném území; 

• výrobková diferenciace – již se nejedná o výrobu a prodej jednotlivých výrobků, které 
vykazovaly podobné vlastnosti; diferenciace výrobku je dosažena mnoha způsoby 
zahrnujícími odlišení se vyšší kvalitou, lepšími užitnými vlastnostmi přidávajícími 
zákazníkovi vyšší hodnotu než ostatní výrobky na trhu, osobitým designem či vyšší 
cenou, což bývá zastřešeno určitou značkou výrobku; úspěšná diferenciace výrobku je 
přitom spojena s vytvořením jedinečné identity značky jednotlivých produktů;4 

• kratší životní cyklus výrobků – oproti 20. století se životní cyklus výrobků výrazně 
zkracuje, čímž je nepřímo tažena i spotřebitelská poptávka, kdy je často výhodnější 
zakoupit nefungující výrobek znovu než ho nechat opravit; krátké životní cykly ale značně 
zvyšují náklady na vývoj výrobků a jejich implementaci; 

• trh zákazníka – trh výrobce byl vystřídán trhem zákazníka, kdy mají spotřebitelé odlišné 
potřeby vyžadující individualizované výrobky a služby. 

 
Tyto aspekty způsobují naléhavou potřebu vyšší flexibility uvnitř řízení toků materiálu a 

dodavatelských řetězců, které zajistí pružnou odezvu na požadavky zákazníků. Při 
uspokojování těchto požadavků přitom hraje velkou roli čas, který musí byt efektivně využit k 
zajištění zmíněné pružnosti při vývoji, inovacích a výrobě výrobků, poskytování služeb a 
vyřizování požadavků (např. krátké průběžné doby objednávek, zrychlení toku zásob, účinná 
zpětná logistika aj.). 

Pokud podnik umí důsledně nakládat se svým disponibilním časem, uplatňuje-li 
pokročilé logistické technologie (např. Just-In-Time, kanban apod.), nebo pokud dokáže 
využít výhod integrace dodavatelských řetězců, stává se logistika velice důležitým faktorem 
konkurenceschopnosti. V současné době nabylo na důležitosti právě řízení dodavatelských 

                                                            
2 Pernica, P.: Logistika pro 21. století (Supply Chain Management). Praha: Radix, 2005, s. 20-40. 
3 Sixta, J., Mačát, V.: Logistika - teorie a praxe. Brno: C CP Books, 2005, s. 12-29. 
4 Kotler, P., Keller, K. L.: Marketing Management. Praha: Grada Publishing, 2007, s. 414-415. 
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řetězců, které se pro některé podniky může stát společným a v některých případech může 
dodavatelský řetězec přerůst až v globální. 

Dodavatelské řetězce lze rozdělit na interní, tedy v rámci podniku, a externí, zahrnující 
několik podniků, potažmo partnerů. Tvorba dodavatelského řetězce prochází několika fázemi-  
od počáteční integrace funkcí v interním řetězci, pokračujícím společnou výměnou informací 
s dodavateli a zákazníky až po synchronizaci interního a externího dodavatelského řetězce. 
Hledání vhodných partnerů je dlouhodobým procesem, kdy partneři musí sdílet společné cíle 
a hodnoty, aby byl zaručen úspěch jejich spolupráce.5 

Tato spolupráce může přerůst do výrobních sítí a kooperací, které mohou byt činné na 
stejném trhu a dokonce cílit i na stejné zákazníky, i přesto je na tento druh spojenectví 
pohlíženo jako na příležitost, kde bude zásadní až rozdílný charakter poskytovaných služeb a 
diferenciace jejich výrobků. Tato integrace může probíhat jak vertikálně, spojením s 
dodavateli a odběrateli (velkoobchody, maloobchody), tak formou horizontálního partnerství, 
kde je přítomno více subjektů stejného zaměření (například několik dodavatelů).6 
 
2. Logistika a její význam pro ekonomiku  

První zmínka o logistice pochází z vojenství, kde byla používána pro přemisťování a 
zabezpečení sil. Později se ověřené zkušenosti začaly uplatňovat i v hospodářských aktivitách, 
zejména v podnikání. Cílem podnikatelské logistiky se stalo uspokojení potřeby, která 
spočívala v překonání velkých vzdáleností pro zajištění pohybu zboží. První definice logistiky 
byla formulovaná v USA v roce 1964 jako „proces plánování, realizace a řízení účinného 
nákladově efektivního toku a skladování surovin, zásob ve výrobě, hotových výrobků a 
souvisejících informací z místa vzniku do místa spotřeby“.7  

Zvlášť byl pojem logistiky definován i evropskými odborníky. Jedna z jejich 
modernějších definic z roku 1998 tvrdí, že logistika představuje „operační a strategický 
nástroj. Logistika je výtečný nástroj pro soukromé nebo veřejné společnosti k systematickému 
zkvalitňování souladu s přáním zákazníků, zlepšování flexibility výroby, vytváření celistvé 
organizace s partnery, poskytovateli služeb, spolupracujícími firmami, distributory, 
zákazníky.“ V současném pojetí lze za úkol logistiky zjednodušeně považovat dodání 
správného zboží, ve správném stavu, na správné místo, ve správný čas a při správných 
nákladech.8 

Logistika uplatňovaná v hospodářském kontextu se člení podle šíře její působnosti na 
mikro a makro-logistiku. Mikrologistika se zaměřuje na logistické procesy v rámci jednoho 
podniku nebo jeho části, např. průmyslového závodu nebo skladu. Makrologistika je širší 
pojetí, které zahrnuje logistické procesy od těžby surovin pro výrobu určitého výrobku až po 
jeho prodej konečnému zákazníkovi. Zaměřuje se tedy na jeden nebo více logistických 
řetězců, které překračují hranice jedné firmy nebo dokonce státu.9  

                                                            
5 Tomek, G., Vávrová, V.: Jak zvýšit konkurenční schopnost firmy. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 35-40. 
6 Haasis H. D., Kreowski, H. J., Scholz-Reiter, B.: Dynamics in Logistics. Berlín: Springer, 2008, s. 43. 
7 PERNICA, Petr. Logistika pro 21. století (supply chain management). Vyd. 1. Praha: Radix, 2005. ISBN 80-86031-59-4. 
Str. 32. 2 PERNICA, Petr. Logistika pro 21. století (supply chain management). Vyd. 1. Praha: Radix, 2005. ISBN 80-86031-
59-4. Str. 36. 
8 LAMBERT, Douglas. Logistika. Praha: Computer Press, 2000. ISBN 80-7226-221-1. Str. 8. 
9 SIXTA, Josef a ŢIŢKA, Miroslav. Logistika: metody používané pro řešení logistických projektů. Vyd. 1. Brno: 
Computer Press, 2009. ISBN 978-80-251-2563-2. Str. 28. 



15 th International Scientific Conference 

LOGI 2014 

224 

Základním cílem logistiky je uspokojovat potřeby konečných zákazníků, jako 
nejdůležitějšího článku logistického řetězce, který vytváří poptávku po zboží a službách. 
Logistické cíle lze rozdělit podle toho, zda se vztahují k vnitřnímu nebo vnějšímu působení 
firmy a také podle toho, zda se měří výkonem nebo ekonomickými veličinami. Vnější cíle se 
orientují na uspokojení požadavků zákazníků a řadí se mezi ně zvyšování objemu prodeje, 
zkracování dodacích lhůt, zlepšování spolehlivosti a úplnosti dodávek a zvyšování flexibility 
logistických služeb. Vnitřní cíle logistiky se oproti tomu zaměřují na snížení firemních 
nákladů, mezi které patří náklady na dopravu, manipulaci, skladování atd. Přitom vnitřní cíle 
by se měly nacházet v souladu s vnějšími.  

Výkonové cíle jsou zaměřené na realizaci logistických služeb při jejich optimální 
úrovní, zatímco ekonomické cíle to umožňují udělat s přiměřenými náklady, které by měly 
být pro danou úroveň služeb minimální. Při podnikových rozhodovacích procesech se za 
primární považují vnější a výkonové cíle logistiky, kdežto vnitřní a ekonomické za 
sekundární.10 V současné době se logistika stala jednou ze základních podmínek pro úspěšné 
podnikání. Firmy již nekonkurují pouze nabízeným zbožím, ale i službami zákazníkům, mezi 
které patří také dodavatelské služby. Proto pro efektivní fungování podniku by měly cíle 
logistiky být začleněny do strategického řízení a také by měly být plně v souladu s cíli firmy. 
Při správném fungování umožňuje logistika uspokojovat přání zákazníků firmy na 
požadované úrovni a při minimalizaci celkových nákladů.  

Pro efektivní řízení logistických procesů je nutno také brát v potaz koncepci celkových 
nákladů. Podle ní by se všechny logistické činnosti (např. přeprava, skladování) měly brát 
pouze jako celek, jelikož dílčí optimalizace nejsou pro podnik dostatečně účinné.11 

Například zaměření se výhradně na snížení nákladu v oblasti přepravy může zároveň 
vést ke zvýšení skladovacích nákladů. Důvodem může být udržování vyšší hladiny zásob 
kvůli delší přepravní době nebo kvůli nižší spolehlivosti přepravy. Proto by vedení firmy 
mělo vždycky do svých rozhodování zahrnovat všechny logistické procesy a náklady s nimi 
spojené.12 Roli logistiky pro ekonomiku lze podle Douglasa Lamberta rozdělit do dvou 
aspektů:  
1) Logistika je jednou z nejvýznamnějších výdajových položek firem. Růst nákladu na 

logistiku se promítá buď do vyšší ceny finálního výrobku, nebo do nižších firemních 
zisků, čímž zásadním způsobem ovlivňuje konkurenceschopnost podniků.  

2) Logistika je velmi důležitým prvkem pro uskutečnění větší části obchodních transakcí. 
Její význam spočívá v tom, že umožňuje dodat správné zboží tam, kde je ho zapotřebí a v 
době, kdy je potřeba. Logistika tím pádem vytváří přidanou hodnotu z hlediska místa a 
času.13 

 
Důležitým pojmem pro hospodářskou logistiku je také logistický řetězec, za který se 

označuje „dynamické propojení trhu spotřeby s trhy surovin, materiálů a dílů v jeho hmotném 

                                                            
10 SIXTA, Josef a ŢIŢKA, Miroslav. Logistika: metody používané pro řešení logistických projektů. Vyd. 1. 
Brno: Computer Press, 2009. ISBN 978-80-251-2563-2. Str. 28. Str. 19-20. 
11 SIXTA, Josef a ŢIŢKA, Miroslav. Logistika: metody používané pro řešení logistických projektů. Vyd. 1. 
Brno: Computer Press, 2009. ISBN 978-80-251-2563-2. Str. 28. Str. 12. 
12 LAMBERT, Douglas. Logistika. Praha: Computer Press, 2000. ISBN 80-7226-221-1. Str. 15. 
13 LAMBERT, Douglas. Logistika. Praha: Computer Press, 2000. ISBN 80-7226-221-1. Str. 10-11. 
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a nehmotném aspektu, které účelně vychází od poptávky konečného zákazníka“.14 Hmotným 
aspektem se tady rozumí uchovávaní a přemísťování zboží nebo materiálu, zatímco nehmotný 
aspekt zahrnuje tok všech informací, které toto přemísťování a uchovávání umožňují. V 
současných podmínkách konkurenčního boje často dochází k soupeření nejenom firemní 
logistikou, ale právě i celými logistickými řetězci. 
 
Fáze vývoje logistiky  

Současná podoba logistiky prošla několika periodami vývoje a implementace od 60. let 
20. století do současnosti. Podle prof. Ing. Petra Pernici, CSc. to byly následující 4 fáze:  
 

1. fáze – 60. léta 20. století  
Charakteristickým rysem pro tuto fázi se staly homogenní poptávka a celkem stabilní 

světová ekonomika. V tomto období také téměř neexistoval problém zásob, který se 
projevoval pouze v jejich nedostatečné výši nebo neadekvátním rozmístěni. Logistika byla 
chápaná jen jako distribuce zboží a to hlavně z marketingového a obchodního hlediska. K 
posouzení efektivnosti logistických procesů začaly podniky v této fázi analyzovat celkové 
náklady. Také právě v 60. letech se přišlo na to, že 80 % celkového obratu firmy je většinou 
tvořeno pouze 10-20 % zboží. Tento princip je velmi aktuální i do teď a používá se v supply 
chain managementu pro třídění zbožových položek.  

 
2. fáze – 70.-80. léta 20. století  

Období připadající na druhou fázi bylo poznamenáno negativními důsledky globálních 
ekonomických problémů a zvýšením mezinárodní konkurence. Kromě toho proběhla první 
segmentace trhu a dominantními se staly požadavky zákazníků, které spočívaly ve vysoké 
kvalitě, nízkých cenách a rychlém dodání zboží. V těchto podmínkách měly podniky na výběr 
buď zvýšit produktivitu, nebo snížit náklady, aby si udržely svou pozici na trhu. Při snaze 
snížit náklady bylo také zjištěno, že velká část kapitálu je vázaná v zásobách. Logistika se 
rozšířila kromě distribuce na výrobu a zásobování, i když její uplatnění v těchto útvarech 
pořád nebylo propojené. V 80. letech s vývojem osobních počítačů vznikla také poprvé 
možnost sledovat pohyb materiálových toků v reálném čase. Na konci této fáze podniky již 
začínaly slaďovat logistické aktivity v jednotlivých firemních útvarech a propojovat je do 
jednoho celku. 

 
3. fáze – 90. léta 20. století  

V devadesátých letech 20. století vzniká koncept integrované logistiky, který propojoval 
doposud autonomní podnikové útvary a ze začátku se projevoval pouze uvnitř firem ve vztahu 
k takovým činnostem jako nákup, zásobování, výroba a distribuce. V tomto období bylo také 
zaznamenáno zvýšení úrovně logistických služeb. Firmy je začaly vnímat jako důležitý zdroj 
konkurenční výhody a významný prvek firemní strategie. V průběhu této fáze přešly podniky 
postupně od vnitřní k vnější logistické integraci, která se projevovala začleněním do 
logistických řetězců dodavatelů a obchodních podniků. Proces integrace logistických systému 
probíhá dodnes. 

 
                                                            
14 PERNICA, Petr. Logistika pro 21. století (supply chain management). Vyd. 1. Praha: Radix, 2005. ISBN 80-
86031-59-4. Str. 209. 
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4. fáze – od začátku 21. století do současnosti  
Ve čtvrté fázi vývoje logistiky je důležitým procesem optimalizace integrovaných 

logistických systémů. Velkou roli zde hrají moderní informační a komunikační technologie, 
které umožňují řízení logistických řetězců jako celku v reálném čase. V tomto období nabyli 
také důležitého významu externí poskytovatele logistických služeb, kteří přebírají realizaci 
buď jednotlivých logistických procesů, nebo celých logistických řetězců. Probíhající 
optimalizační procesy v oblasti logistiky by měly vést k synergickému efektu a ke zvýšení 
úrovně a efektivity služeb v podnikání. 

 
3. Současné vývojové trendy v logistice 

V posledních letech se výrazně změnili podmínky, ve které podniky působí a jejich 
změna výrazně ovlivňuje více oblastí, logistiku nevyjímaje. Základní současné trendy vývoje 
je možné shrnout do následujících bodů: 

• Globalizace (vytváření celosvětových trhů, celosvětová konkurence a výroba, 
celosvětový nákup a prodej). 

• Tlak na snižování nákladů kvůli udržení konkurenceschopnosti na globálních trzích. 
• Požadavky zákazníků na individualizované výrobky a služby. 
• Nové informační a komunikační systémy a technologie. 
• Zkrácení životního cyklu výrobků. 
• Rostoucí potřeba inovací. 
• Legislativní požadavky (zákon o odpadech atd.). 

 
Vzhledem k uvedeným trendům stojí dnes podniky před složitými změnami a jejich 

budoucnost závisí zejména na přizpůsobení se novým možnostem a požadavkům. 
 

Vývojové změny v logistice 
Nejistotu a turbulentní změny podmínek v podnikání je možné zvládnout jen pomocí 

akceptace logistiky jako rovnocenného partnera podnikového vedení a uvědomění si 
skutečností, že logistika obklopuje celý podnikový proces a že vybudování vyspělých 
logistických systémů na základě kompatibilních komunikačních a dopravních standardů si 
vyžaduje vysoké technologické know-how, finanční investice a dobré manažerské schopnosti. 
Jako rozhodující změny v oblasti logistiky je možné uvést především: 
 

a) Integraci logistických výkonů 
Ukazuje se nevyhnutelnost integrace podnikových výkonů. Jestli-že je řešení logistické 

úlohy izolované pro jednotlivé úseky a např. nákup jedná nezávisle na prodeji, tak se každý 
úsek soustřeďuje jen na zlepšování svojí části logistického řetězce a není možné dosáhnout 
celkovou optimalizaci. Toto částečné logistické řízení vede v podniku k nadbytečným 
kapacitám a k dalším nákladům v souvislosti se skladováním, manipulací a dopravou.  

 
b) Zvýšené investice do logistických systémů 

Logistické náklady jsou pro podniky významným nákladovým činitelem. Vrcholový 
management se stále více zajímá o možnosti tvorby hodnoty u zlepšených logistických 
systémů. Ekonomické ztráty z nedostatečné disponibility nebo z nevyužitých zdrojů totiž 
výrazně převyšují investice do účinné logistiky. 
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Zdroj: autor 
Obr. 1 - Změny v logistických systémech působením současných trendů 

 
 

c) Převzetí velkého množství aktivit v rámci hodnotového řetězce dodavateli a 
podniky poskytující specializované logistické služby 

Způsob a úroveň outsourcingu logistických úkolů výrazně kolísá v jednotlivých 
odvětvích, nebo podnicích. Některé využívají logistické podniky jen ke snižování fixních 
nákladů a jiné svěřují externím podnikům zodpovědnost za značnou část své logistické sítě. 
 

d) Aktivní využívání nových ICT 
Existuje množství využití v oblasti logistiky. Např. moderní formy nákupu 

prostřednictvím internetu, efektivnější způsoby odbytu Online-Shops a s tím související 
změna distribučních a zásilkových struktur. 
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e) Rostoucí požadavky na individualizaci produktů 
Aby mohl podnik obstát na trhu se silnou konkurencí a s rostoucími požadavky 

zákazníků, často se nestačí soustředit jen na operativní klíčové činnosti. Cílevědomé 
strategické zaměření podniku musí zajistit respektování požadavků daného segmentu trhu. 

Podniky zvažují stále více možnosti obohacení nabídky svých služeb, kdy si uvědomují, 
že existuje mnoho možností pro služby s přidanou hodnotou např. montážní práce ve skladě, 
příjem objednávek v telefonním centru. 

Plánovaní a řízení flexibilních výrobních struktur a procesů pomocí logistiky. Je možné 
uvést tři nad oborové priority, které jsou nevyhnutelné pro optimální fungování logistických 
řetězců jako celku: 

• transparentnost 
• konektivita 
• agilita 

Transparentnost (přehlednost) situace v oblasti odbytu a dodávek má strategický 
význam pro všechny podniky, které potřebují diferencovanější, přesnější a aktuálnější 
informace o stavu materiálu, polovýrobků či hotových výrobků. Cílem podniků je využívat 
tyto informace ke kvalitativnímu a kvantitativnímu monitorování nabídky a k efektivnímu 
řízení výroby a prodeje. 

Pod konektivitou se rozumí schopnost vyměnit si, interpretovat a používat důležité 
informace, které přesahují jednotlivé úseky a funkce. Právě automatizované řízení informací 
uvnitř organizace i navenek je předpokladem pro integraci a vzájemné propojení stále 
rostoucího množství procesů. Agilita umožňuje rychle a cílevědomě dosáhnout změn na 
základě získaných informací. Aktuální a diferenciované údaje jsou pro podnik neužitečné, 
pokud nenásleduje pružná odezva na danou situaci. Bránit tomu může např. i existující nákup, 
výrobní nebo prodejní struktury. Tehdy je nevyhnutelné přizpůsobit podnikové procesy. 
 
Závěr 

V mnoha podnicích se změnilo chápání významu logistických procesů od efektivního 
řízení materiálového toku na procesní řízení podél celého řetězce tvorby hodnoty. Logistika 
v současném vnímání zasahuje do celého podnikového procesu. V souladu s vývojem je 
podniková logistika stále komplexnější vědní disciplína a stává se strategickým faktorem 
úspěchu podniku. Změny tržního prostředí nutí jednotlivé subjekty hledat alternativní zdroje 
konkurenčních výhod pro možnosti posílení tržní pozice. Přehodnocují marketingovou a 
obchodní politiku s důrazem na efektivnější využití marketingových nástrojů. 

Inovace marketingových a obchodných činností včetně logistických činností s podporou 
informačních a komunikačních technologií modernizace řešení v prostředí e-businessu jsou 
nástroje, které umožňují eliminovat negativní dopady klesající primární a sekundární 
poptávky. Podporují růst, resp. zastavení propadu dosahovaných hospodářských výsledků 
jednotlivých subjektů tak i výkonnost hospodaření jako celku. 

Mezi nejdůležitější faktory působící na formování trendů v logistice a potažmo i v 
mezinárodním obchodě budou zejména udržitelnost podnikání, jež se odráží v důslednějším 
hospodaření podniku s materiálovými a energetickými zdroji, optimalizace a sdílení 
dodavatelských řetězců, která podnikům přinese snadnější zásobování ve vysoce 
urbanizovaných oblastech a vlivem sdílené části řetězců poklesne úroveň dopravních 
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kongescí a emisí CO2, zapojení moderních spotřebitelů, které bude pro zákazníky znamenat 
ulehčení nákupu a jeho zatraktivnění, a důraz na kvalitu života. 

Z poznání budoucích trendů tedy vyplývá nutnost zaměření podniků na dlouhodobé cíle 
založené na důvěře a transparentnosti vůči obchodním partnerům ale i zákazníkům. Vývoj a 
uplatňování nových technologií v praxi jsou tak nadmíru důležité a pro podniky mohou 
představovat i přes vyšší implementační náklady poměrně rychle návratnou investici, 
zvyšující efektivitu procesů a spotřeby či plynulosti toku logistických řetězců. Úspěšná 
logistika tedy musí byt schopna adaptovat nové vývojové a inovační trendy, které jí pomohou 
dosahovat co nejlepších výsledků a optimalizace podnikových procesů. 
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ABSTRACT 

Contribution focuses on the explanation of the concept of corporate social responsibility and 

defines the concept of triple bottom line. It explains the importance of the orientation of the 

enterprise not only on profit but also on the social and environmental aspects. Volkswagen 

group are constantly trying to increase customer satisfaction, is interested in the health and 

safety of its employees and protect the environment. Volkswagen Group is aware that these 

areas affect its reputation. 
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INTRODUCTION 

The perception of assessing an organisation´s viability was distinctively characterise by 
its financial bottom line, which is defined by the profit earnings and very little, if any, of the 
organisations environmental and social responsibilities. Although some organisations report 
on the triple bottom line (TBL), the question remains whether it has a fair amount of impetus 
behind it. Organisations have far greater impact on the economy and at the same time the 
society that it sustains. Due to the fact that the TBL reporting is merely a voluntary activity, 
the motivations that drive an organization to engage in such activities remain unclear.[1] 

The idea of sustainable development addresses some businesses desire to see the 
opportunity to engage and embrace environmental and social issues without giving up the 
desire to be economically prosperous. The TBL report uses the bottom line metaphor from 
financial reporting as a template  for the reporting of economic, social and environmental 
sustainability.[4] 

In 1994, John Elkington coined the term triple bottom line, but he only made an impact 
on this matter with his book published in 1997, titled: Cannibals with Forks: The Triple 
Bottom Line of the 21st Century Business. TBL reporting was to unify the economic, 
environmental and social factors that influence companies, organisations, many strategies, 
programmes and initiatives all orientated towards navigating and resolving ethical challenges 
that arise. The basis of TBL reporting is the balancing of society´s requirements and those of 
organisations to stay profitable and employ people.[5]  

 
1. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY 

In a time when resources become scarce, global warming rises and consumers become 
more aware of companies business practices. Many companies are pressured by shareholders 
and consumers alike to act in an ethical and sustainable way. One of the tools companies are 
using in order to act on that demand is corporate social responsibility (CSR). The public, 
shareholders and stakeholders demanded companies to engage in ethical and long-term 
growth practices.[2] Since then, companies who have engaged in CSR practices have gained a 
competitive edge over those which  continue to do business as usual. Being seen as an ethical 
and socially responsible company can result in higher sales and better relationships with 
communities and employees, in turn attracting top talent employees, repositioning of the 
company in the market and better shareholder/stakeholder relationships.[6] 

CSR can by defined as the assumption of rights and obligations due to the economic, 
political and social activity performed by organisations. In other words, this is create and 
develop values, such as protection, sustainability, compromise, acting responsibly and 
economically as far as the environment is concerned.[7] The World Business Council for 
Sustainable Development defines CSR as the commitment of the company to contribute to the 
sustained economic development by working with employees, their families, the local 
community and the entire society in order to improve life quality.[11] 

 
1.1 The triple bottom line 

Businesses aiming for sustainability could no longer simply design and measure their 
performance against a single financial bottom line. Sustainable development could only be 
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achieved by the simultaneous pursuit of economic prosperity, environmental quality and 
social equity and directing, measuring of performance against a triple bottom line.[5] 

The triple bottom line is focusing on people (social), the planet (environmental) and 
profit (economic performance) and there are three pillars that describe the triple bottom line.  

 

Source:[9] 

Fig. 1 - The triple bottom line 

People (social): Business practices should be fair to the labour community and the 
region in which the company operates. Businesses that follow the triple bottom line will 
provide fair wages towards their employees, fair working hours and fair annual leave and 
holidays. Furthermore, some of the generated profit over the year will be invested back 
towards their producers. Companies who use triple bottom line are often found to support fair 
trading practices, therefore they wouldn´t, for instance, use child labour or exploitative labour 
in third world countries.  

Planet (environment): There should be sustainable development, reducing waste and 
the company´s carbon footprint. Triple bottom line companies wouldn´t produce toxic waste 
or non-recyclable products but would focus on a sustainable product lifecycle. Furthermore, 
the company would try to reduce its carbon footprint by using the least amount of energy 
possible as well as only using renewable resources. Often those companies enjoy the benefits 
of their practices through higher sales and secured longer run strategies.  

Profit (economic): Consideration should be given to the lasting economic impact of a 
company on its environment. The company has to be seen as if it would be shared by 
everybody and is for the higher good of the community. This means that the profit generated 
by the company benefits the community in which it operates by boosting the local economy 
and reinvesting in it.[9] 

The three aspects considered in the triple bottom are defined as the financial  bottom 
line, showing the company´s financial performance and indicating how its shareholders are 
benefited. This information is contained within the annual reports.[3] The social bottom line 
indicates how the company has benefited society, which includes customers, suppliers, 
communities, government and future generations. The environmental bottom line indicates 
how a business contributes to the sustainability of its environment by minimizing 
contamination and waste and ensuring a sustainable supply of natural resources. It has been 
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argued that the process of producing the triple bottom line report helps the business recognise 
the integral role that the business has in its society and environment. To fully embrace the 
triple bottom line concept, a business needs to understand the interrelationships that it has 
with its society and environment.[3] 

 
1.2 The triple bottom line reporting 

The economic bottom line deals with a company´s bottom line, profits and the flow of 
money making up these profits.  

Economic bottom line 

Economic performance encompasses issues conventionally reported in a company´s 
annual financial report, but also considers matters such as: the ratio of market capitalization, 
investments in human capital and research and development, wages and benefits paid, 
community development initiatives and the value and location of outsourced goods and 
services. Other factors also considered are income or expenditures, taxes, business climate 
and employment.[10] 

Environmental bottom line  

Environmental performance includes factors such as the amount of energy consumed 
and its origin, resource and material usage, emissions, effluents and waste management, land 
use and management of habitats. Environmental variables represent measurements of natural 
resources and reflect potential influences to its viability. It incorporates air and water quality, 
and toxic waste. Specific examples include electricity consumption and fossil fuel 
consumption.[10] 

Social bottom line  

Social performance addresses interactions between an organisation and its community 
and includes such issues as employee relations, health and safety, ratio of wages to cost of 
living, non-discrimination, indigenous rights, impact of community involvement and 
customer satisfaction. Data for many of these measures are collected at the state and national 
levels, but are also available at the local or community level. Many are appropriate for a 
community to use when constructing a triple bottom line.[10] 

 

1.3 Business benefits in reporting on the triple bottom line 

Alignment of company reporting with the expectations of key stakeholders serves to 
improve the quality of a company´s relationships with such stakeholders and thus protect and 
enhance the value of the organisation. Some of the specific organizational benefits identified 
include: 

• reputation and brand, 

• securing a social license to operate, 

• attraction and retention of high caliber employees, 

• improved access to the investor market, 

• establish position as a preferred supplier, 

• reduced risk profile, 
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• cost savings,  

• innovation, 

• aligning stakeholder needs with management focus, 

• creating a sound basis for stakeholder dialogue.[8] 

2. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND VOLKSWAGEN GROUP 

The Volkswagen Group with its headquarters in Wolfsburg is one of the world’s leading 
automobile manufacturers and the largest carmaker in Europe. The Group comprises twelve 
brands from seven European countries: Volkswagen Passenger Cars, Audi, SEAT, ŠKODA, 
Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Commercial Vehicles, Scania 
and MAN. The Group operates 106 production plants in 19 European countries and a further 
eight countries in the Americas, Asia and Africa. The Volkswagen Group sells its vehicles in 
153 countries. 

The Volkswagen group´s strategy is based on a modern understanding of corporate 
responsibility. On its way to becoming the most fascinating and sustainable automobile 
manufacturer in the world, the group is pursuing its economic, environmental and social 
objectives.[12] 

 
2.1 Economy 

Customer satisfaction 

Satisfaction with products, services and performance is a cornerstone of Volkswagen´s 
corporate strategy, laying the foundation for long-term, sustainable success. Knowing 
customer´s needs and expectations and learning more about them by maintaining an ongoing 
dialogue with customers, is a top priority for Volkswagen. Alongside excellent products and 
expert advice, personal contact with the customer is of critical importance. When it comes to 
the Group´s new sustainability measures, customer satisfaction is a key indicator of how well 
product developments and model updates are responding to stakeholder needs. Volkswagen 
aims to do more than just satisfy its customers – it aims to delight and inspire them.  

Source:[12] 
Fig. 2 - Worldwide market shares 

Supplier relations 
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Against the backdrop of the ongoing growth and diversification of the supply chain, 
Volkswagen believes it has a responsibility to promote sustainability throughout the entire 
value-added process. The aim of the Volkswagen group is to achieve globally stable, efficient 
and sustainable goods and supply chains that ensure security of supply. To this end, as long 
ago as 2006, Volkswagen developed and implemented the “Sustainability in supplier 
relations” concept. Since then the concept has been subject to ongoing external evaluation and 
improvement.[12] 

 
2.2 Society 

From vocational training to skills development at home and abroad, and from a forward 
looking pay policy to employee involvement, the Volkswagen Group is working with its 
employees to set high standards right across its operations. 549,763 people now work for 
Volkswagen group.  

 

Source:[12]  

Fig. 3 - Employees around the world 

 

Employment 

The Volkswagen intends to achieve its goal of becoming the car industry´s global 
market leader in terms of unit sales and topping the rankings for customer satisfaction and 
profitability. On top of that, Volkswagen also wants to be the most attractive employer in the 
automotive sector by 2018. The Group´s business strategy is a multidimensional stakeholder 
strategy that balances the interests of customers, shareholders, employees and other 
stakeholders. 

 Volkswagen has a collective accident insurance policy that covers all employees 
against accidents resulting in death or invalidity. In exceptional cases of economic hardship 
employees may apply for a short-term, interest free loan from the company.  

Volkswagen, all its brands and all its subsidiaries run company pension schemes to 
ensure that former employees have a source of income in retirement. At Volkswagen, the 
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arrangements comprise a basic pension and contributory pensions I and II. The basic pension 
and contributory pension I are employer-funded, while contributory pension II offers 
employees an opportunity to convert part of their pre-tax salary into pension contributions.   

Advancing women and promoting diversity 
Volkswagen considers both career and family life extremely important. For 

Volkswagen, family friendly human relations policies are a key factor in becoming a top 
employer. This commitment has a long track record: in 1989, Volkswagen was the first major 
German company to formulate guidelines on advancing women, underpinned by tailored 
programmes. As early as 2007 Volkswagen had set specific targets for increasing the 
proportion of women in the company. In spring 2011, the Volkswagen group set differentiated 
targets within the framework of voluntary undertakings to achieve sustainable growth in the 
proportion of women working for the company in Germany. With this differentiated 
approach, Volkswagen is on course to promote equality of opportunity in a way that is 
realistic and makes business sense.[12] 

 
2.3 Environment 

On its way to becoming the world´s most sustainable automaker, Volkswagen passed 
further key milestones during the past year, and continues to set its sights on ambitious goals.  

Climate protection 

With efficient vehicles built using efficient production processes and with its Powertrain 
and Fuel Strategy as a roadmap, Volkswagen is making an important contribution to the fight 
against climate change.  

Efficient vehicles 

In order to become the most sustainable automobile manufacturer in the world by 2018, 
Volkswagen had defined product related goals: 

• to offer the most efficient and environmentally compatible model in every segment and 

vehicle class in which Volkswagen  is represented 

• to reduce CO2 emissions from its European new car fleet by 30% between 2006 and 2015, 

• to ensure that every new vehicle generation is on average 10%  to 15%  more efficient 

than its predecessor, 

• to offer efficiency technologies such as start stop and recuperation systems as standard 

equipment on all new models.  

Traffic noise 

Cars, buses and trucks, motorcycles, trams and trains all generate noise which impacts 
on the health and quality of life of urban residents in particular. Safeguarding mobility while 
at the same time reducing noise is a challenge.   

Green logistics 

Volkswagen logistics took further action to reduce environmental impacts from 
transport of products and materials during the period under review. Measures were geared to 
ensuring that logistics products and processes deliver sustained environmental value.  
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Water 

Volkswagen uses this valuable resource sparingly and responsibly. Key points in 
Volkswagen´s sustainable water management policy include reduced water consumption, 
reduced wastewater volumes, treatment of wastewater and protection of habitats in and 
around water.  

 

Source:[12]  

Fig. 4 - Freshwater and wastewater in million m3 /vehicle 

 

Biodiversity 

Biological diversity and the services performed by the world´s ecosystems are the very 
foundations of life and economic activity. Yet despite this universally acknowledged truth, 
species, ecosystems and genetic diversity are in dramatic decline.[12] 

 
CONCLUSION 

The emergence of the social responsibility concept assigns a new role and purpose to 
business and under a CSR regime, businesses are supposed to embrace corporate citizenship 
and run their affairs in close conjunction with an array of different stakeholders in order to 
promote the goal of sustainable development. The best antidote to poverty is economic 
growth and the best system for solving financial, social and physical ills is competitive free-
market capitalism. In this view social responsibility is a prerequisite for sustainable 
development and indicates that social responsibility should not be an end in itself, but rather a 
means to an end. A socially responsible firm builds trust with its employees and other 
stakeholders, which results in a favourable evaluation of their. Many intangible benefits 
associated with CSR but until managers can measure these benefits it will remain a marginal 
activity. Volkswagen group applies its strategy triple bottom line, which means that it focuses 
not only on profit but also interested in the social and environmental area, which is affected 
by its business. 
 

The article is an output of a scientific project 1/0931/12 Majerčák, P. et al: Uplatnenie Teórie 
obmedzenia (TOC) v logistickom riadení výroby podniku registered by VEGA MŠ and SAV. 
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Storage is one of very important logistical activities related to the physical flow  

of material. Today in the market there is a wide range of storage rack systems and depends on the 

priority requirements of the company, which systems are optimal. It is very important to ensure 

the highest possible degree of flexibility and rack storage system to integrate into the material 

flow. 
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OPTIMÁLNÍ SKLADOVACÍ REGÁLOVÝ SYSTÉM 

 
Abstrakt 
Skladování představuje velice důležitou logistickou činnost související s fyzickým tokem 
materiálu. V dnešní době existuje na trhu celá škála skladovacích regálových systémů  
a záleží na prioritních požadavcích firmy, které systémy budou optimální. Velice důležité je 
zajistit co nejvyšší možnou míru flexibility a integrovat regálový skladovací systém do 
materiálového toku. 
 
Klíčová slova: skladování, skladovací regálové systémy, funkce a význam skladování, příčiny 
výstavby skladů, výběr skladovacího systému 
 

 

 
ÚVOD 

Splnění základního cíle logistiky, čímž je snaha o dosažení toho, aby se výrobky dostaly  
od výrobce ke spotřebiteli, tedy podle teoretické definice logistiky na správné místo ve správný 
čas za přiměřené náklady, úzce souvisí s problematikou zásob, skladování a vytvoření 
optimálních skladovacích prostor.  

Poptávka po produktech patří mezi atributy, které nelze s jistotou předvídat, skladování  
se proto stalo nevyhnutelnou součástí logistického systému. Důvodem, proč společnosti udržují 
určitou úroveň zásob, je bezesporu snižování jejich celkových logistických nákladů  
a dosažení vyšší úrovně zákaznického servisu prostřednictvím efektivní koordinace mezi 
nabídkou a poptávkou. Prostřednictvím skladování lze v dodavatelsko-odběratelském řetězci 
překlenout časový a prostorový nesoulad mezi místem výroby a místem spotřeby,  
a poskytovat managementu informace o stavu a dostupnosti zásob, přičemž tyto zásoby mohou 
patřit do různých fází logistického procesu. 

 
1 Funkce a význam skladování 

Skladování hraje rozhodující roli v logistickém systému, jelikož poskytuje požadovanou 
úroveň zákaznických služeb v kombinaci s ostatními logistickými aktivitami. Ve skladu probíhá 
široká škála činností a úkonů, které lze rozdělit do třech základních funkcí následujícím 
způsobem: 

• Přesun produktů (manipulace s materiálem) 

• Příjem zboží. 

• Transfer či ukládání zboží. 

• Kompletace zboží podle objednávky. 
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• Překládka zboží (cross-docking). 

• Expedice zboží. 

• Uskladnění produktů (držení zásob) 

• Přechodné uskladnění – zahrnuje pouze uskladnění nezbytné pro doplňování základních 

zásob.  

• Časově omezené uskladnění – se týká zásob nadměrných vzhledem k potřebám běžného 

doplnění zásob, tyto zásoby se nazývají též nárazníkové nebo pojistné zásoby, nejčastější 

důvody k časově omezenému uskladnění zásob patří: sezónní poptávka, kolísavá 

poptávka, úprava výrobků (např. ovoce, masa), spekulativní nákupy nebo nákupy  

do zásoby, zvláštní podmínky obchodu (např. množstevní slevy).  

• Přenos informací  

V minulosti bylo držení zásob vnímáno jako hlavní funkce skladování, protože sklady byly 
budovány pro dlouhodobé uskladňování produktů. Současný charakter dodavatelsko-
odběratelského řetězce však směruje jejich funkci především k obrátkovosti zásob a jejich 
rychlému přesunu napříč řetězcem, proto se nyní dostává do popředí jejich funkce přesunu 
produktů v síti.  

Náklady spojené s udržováním byť jen malé úrovně zásob jsou spojeny s následujícími 
nákladovými položkami: kapitál, skladování, ochrana, poškození, ztráta, pojištění, balení  
a administrativní správa. Všechny tyto složky způsobují, že udržování zásob představuje  
pro každou firmu velice nákladnou činnost, jednoduše řečeno, zásoby jsou velmi drahé. 

Autoři publikace Logistics Operations and Management uvádějí: " Výzkumem bylo 
zjištěno,  
že zásoby mohou absorbovat 25 – 40 % celkových nákladů na logistiku a představují významný 
podíl na celkových aktivech organizace", [2] přesto však stále existují důvody pro držení určitého 
množství zásob.   

• Ochrana společnosti proti neočekávaným změnám v poptávce a dodacích lhůtách v rámci 

zlepšování zákaznického servisu.  

• Možnost využití úspor z rozsahu v oblasti nákupu, dopravy i výroby ve velkých objemech a 

to snížením nákladů na jednotku.  

• Vyrovnání rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou v případě jejich časového nesouladu. 

V situaci, kdy poptávka převyšuje dostupné množství (například  

u sezónních výrobků) a naopak, lze udržováním určitého množství zásob na skladě uspokojit 

poptávku dle potřeby.   
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• Zajištění v případě událostí jako jsou stávky pracovníků, požáry či přírodní katastrofy. 

V takových situacích skladování zásob umožňuje po určité časové období neporušenou 

plynulost dodávek.  

• Vyvarování se výrobním problémům způsobeným nedostatečnou průchodností z hlediska 

kapacity, kdy se skladem udržuje rozpracované zboží za účelem plynulé výroby  

a samozřejmě také zvýšení produktivity.    

• Ochrana před náhlými skokovými cenovými změnami.  

 

2 Obecné příčiny výstavby skladů 

V rámci rozvoje globálního obchodování se mění i charakter společností, které  
se do tohoto procesu zapojují. Povaha jejich obchodování se mění z národního  
na mezinárodní charakter, z národních společností se stávají nadnárodní korporace, které musí 
čelit mnohem složitějšímu podnikatelskému prostředí. Změny povahy podnikání vyžadují  
i změny v charakteru skladování.  

Autoři publikace Logistics Operations and Management [2] uvádějí následující příčiny 
výstavby skladů a distribučních center:  

Skladování zboží: Základní funkcí skladů je uložit zboží do doby, kdy bude potřebné.  
Jako součást výrobního procesu: Ve výrobním procesu je v mnoha případech žádoucí určité 

časové období (bez jakéhokoliv zásahu) pro dokončení určitého produktu, např. výroba sýrů  
a vína. Takové produkty jsou skladovány v rámci výrobního procesu. 

Centrum vráceného zboží: mezi základní činnosti zpětné logistiky patří manipulace  
s vráceným zbožím, sklady zde proto mohou vystupovat ve funkci místa, kde dochází 
k hromadění vráceného zboží a k rozhodování o jeho dalším postupu. 

Konsolidace: v globálním obchodním prostředí je třeba určit místo, kde dochází  
ke kompletaci výrobků dodaných z různých míst samostatného původu a odesílaných 
zákazníkovi v jediné úplné zásilce. 

Break-bulk: ve skladech dochází k rozdělování velkých zásilek od výrobců na malé zásilky  
a odtud jsou zasílány konečným zákazníkům. 

Postponement (Odklad): sklad se stává místem, které je využito k uložení „polotovaru“, 
který může být dokončen rychle a podle konkrétní specifikace zákazníka. Takové odložené zboží  
je ve skladu uchováno, dokud se nevyskytne charakteristická poptávka, například  
ve formě speciálního označení zboží či balení. Požadované speciální charakteristické zpracování 
se poté ve skladu dokončí a zboží je rychle připraveno uspokojit konkrétní poptávku. 

Cross docking (překládka s krátkým uskladněním): V některých případech sklady slouží 
pouze jako překládková místa, tedy přesně ve významu distribučního centra, jak již bylo výše 
vysvětleno. Zásoby v těchto typech skladů nezůstávají déle než 12 hodin. Mezi zajišťující 
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skladovací činnosti patří v tomto případě především příjem zboží do skladu, jeho přesun  
na vozidlo a dodání zákazníkovi. Tento systém skladování vede ke snižování nákladů 
vynaložených na zásoby a také ke zkrácení dodacích lhůt sníženou dobou skladování. 

Překládka: překládka je definována jako proces pouhého přesunu zboží z jednoho vozidla  
na druhé. 

Produktově zaměřená centra: produktově zaměřená centra jsou distribuční centra  
nebo sklady, které jsou přímo propojeny s konečnými spotřebiteli. Níže jsou uvedeny některé 
rozdíly mezi takovým typem skladů a ostatními sklady: 

• Vyšší úroveň zákaznického servisu, která je vyžadována z důvodu přímého propojení 

s konečnými spotřebiteli. 

• Větší množství poptávek po malých objednávkách, nejčastěji přijímané elektronicky.  

• Možnost přijímat od zákazníků platby, převážně prostřednictvím platebních karet, 

elektronického bankovnictví či standardních faktur. 

• Větší množství vráceného zboží oproti klasickým skladům. [9] 

 

3 Výběr optimálního skladovacího regálového systému 

Při výběru a instalaci regálového systému do procesu skladování je třeba postupovat od 
části analytické, kdy dochází k analýze jednotlivých faktorů, přes část plánovací a projekční až 
k části realizační, včetně následné údržby a servisu.  

 
3.1 Analýza 
Jelikož skladování zabezpečuje ve většině případů uskladnění produktů v průběhu všech 

fází logistického procesu, při projektování skladu a jeho vybavení je nutné přihlížet k mnoha 
faktorům a pečlivě je analyzovat.  

První otázkou, kterou je třeba se zabývat je velikost skladu. Na určení velikosti skladu 
působí celá řada faktorů. Patří sem úroveň zákaznického servisu, velikost trhu nebo trhů, které 
bude sklad obsluhovat, počet prodávaných produktů a jejich velikost. Dále je třeba zvážit 
používaný systém pro manipulaci s materiálem, míru pohybu zboží a celkovou dobu výroby 
produktu. Neméně důležité jsou při zvažování velikosti skladu efekty založené na rozsahu, 
princip rozmístění zásob a stavební úpravy uvnitř skladu, patří sem požadovaná šířka uličky mezi 
regálovými systémy (určená v návaznosti na rozměry skladovaných jednotek a požadavků 
manipulační techniky), kancelářské prostory, typy používaných regálových systémů. V tomto 
ohledu nelze opomenout i úroveň a model poptávky a její výkyvy (pokud poptávka zaznamenává 
velké výkyvy nebo je nepředvídatelná, je třeba udržovat vyšší hladinu zásob). 

Otázka optimálního stavebního a prostorového uspořádání skladu konkrétního podniku se 
liší podle typu výrobků, které podnik potřebuje uskladnit a podle finančních možností podniku, 
dále také samozřejmě v návaznosti na konkurenční prostředí a potřeby zákazníků. Aby však 
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použití regálových systémů splnilo účel, je třeba rozlišovat několik zásadních faktorů. Kromě 
rozdělení konkrétních druhů zboží (potraviny, průmyslové zboží apod.), jejichž vzetí v úvahu je 
prvotně důležité, lze uskladněné produkty, čili zásoby, dělit na dva typy. Jedním typem jsou 
zásoby surovin, součástek a dílů. Druhým typem jsou hotové výrobky, které většinou čekají na 
distribuci. Existují i mnohé oblasti použití skladů. Sklady mohou být využívány pro zabezpečení 
výrobní činnosti podniku, ke směšování různých výrobků z jednotlivých výrobních zařízení 
podniku pro dodávku jednomu zákazníkovi, k rozdělování velkých zásilek, balení produktů, nebo 
naopak pro kombinaci či sdružování většího počtu malých zásilek do jedné velké zásilky aj.  

Dále je nutné přihlížet ke způsobu skladování, zda se bude skladovat metodou náhodného 
skladování, ve kterém se položky umísťují do nejbližšího volného skladového místa (regálu  
či police), nebo zda bude využívána metoda skladování na vyhrazeném místě, při kterém  
má skladovaná položka své stálé místo, to znamená, že určité zboží se ve skladě uskladňuje vždy 
na stejném místě. Je tedy vždy třeba pečlivě zvážit dispozici regálových systémů v daném skladu.  

Dalších faktorů, které ovlivňují stavební a prostorové uspořádání skladu a s ním také výběr 
správného druhu regálu, je mnoho. 

 
3.2 Plánování a projekce 
Po důkladné analytické části, jež vychází v naší společnosti z kombinace zkušeností a 

odborného posouzení jednotlivých faktorů ve spolupráci s konkrétním zákazníkem přichází na 
řadu část plánování a projekce.  

Uspořádání skladů vychází z potřeb držení zásob a úrovně jejich řízení. Projekty 
optimalizace skladování zpravidla zahrnují návrh řešení skladových prostor včetně rozvržení 
umístění vhodných regálových systémů a inovativní skladové technologie. Řešení sleduje 
optimální nastavení jednotlivých činností s důrazem na efektivitu a bezpečnost. Minimalizovány 
jsou časové a prostorové ztráty, plynoucí například z nevhodného rozmístění položek ve skladu. 

Existuje řada možností jak vybavit skladovou halu. Návrh řešení se snaží o zjednodušení 
úkonů  
a procesů a k tomu je v současnosti vhodné využít např. programovou vizualizaci. K jejím 
výhodám patří minimalizace chyb a neustálé zlepšování navrhovaných prostorů, pro jejichž 
zformování nabízí trh bohatý výběr regálových produktů. 

Po vyjasnění všech informací je zpracován konečný návrh řešení včetně cenové nabídky. 
 
3.3 Realizace a instalace 
Následně pro zákazníka vzniká úkol výběru dodavatele, neexistuje žádný ucelený postup 

jak se orientovat na poli skladovací a regálové techniky. V oblasti výroby regálů na klíč dnes 
existuje na českém trhu řada větších či menších dodavatelů. Samozřejmostí pro naši společnost je 
silná orientace na zákazníka ve smyslu přístupu k jeho požadavkům. Za naší dvacetiletou praxí 
realizací a instalací stojí řada velice zajímavých referencí a dovolím si říci, že i zástup velice 
pokojených zákazníků. V uplynulé praxi jsme realizovali mnoho projektů formou komplexního 
řešení. Pro objednatele je určitě výhodnější mít jednoho dodavatele, protože tím ušetří spoustu 
času při jednáních s jednotlivými společnostmi a současně přenáší část vlastní odpovědnosti  
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na firmu zastřešující dodávku. Ta je následně odpovědná za práci a dodávky svých smluvených 
subdodavatelů. Koordinuje nejenom přípravu a průběh realizace dodávky, ale odpovídá  
i za dodržování norem a servis v době záruky i po ní.  

 
3.4 Údržba a servis 
S instalací regálového systému úzce souvisí i následná údržba a servis. Pro nás je 

samozřejmostí široká škála výkonů od běžné údržby a kontrolních inspekcí pro bezpečnostní 
účely, odstraňování závad a dodávky náhradních dílů v co možná nejkratším čase. 

 
ZÁVĚR 

Závěrem lze shrnout, že při projektování skladu a následném výběru regálových systémů je 
třeba uvažovat s několika zásadními faktory, jako jsou druh uskladňovaného zboží, druh zásob, 
účel využití skladu, způsob či metoda skladování a také třeba brát samozřejmě v úvahu i 
investiční náročnost jednotlivých systémů s ohledem na efektivitu budoucího vývoje. Velice 
důležité je zajistit co nejvyšší možnou míru flexibility a integrovat vhodný regálový skladovací 
systém do materiálového toku.  

 
Článek byl vydán za podpory Studentské grantové soutěže Univerzity Pardubice, číslo projektu: 

51030/20/SG540001. Autoři děkují za podporu. 
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presented in the eight basic categories. Categories are important areas of corporate purchasing 

and include a list of recommended actions to implement the seven authors of foreign studies 

on the current modern trends in this area.. 

 

KEYWORDS 

buying process, organization, modern trends of buying. 

 

LANGUAGE OF THE PAPER 

Czech. 

 

 

 

  

                                                        
1  Ing. Petra Novotná, Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta podnikohospodářská, Katedra logistiky, 

Náměstí W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3, Tel.: +420 728 526 071, E-mail: xnovp96@vse.cz  



  15 th International Scientific Conference 

LOGI 2014 

   247 

’BEST PRACTICES’ V NÁKUPNÍM PROCESU ORGANIZACÍ 

 

Abstrakt 
Příspěvek pojednává o stávajících ‘best practices‘ v nákupním procesu organizací, které jsou 

prezentovány v rámci osmi základních kategorií. Kategorie představují důležité oblasti 

firemního nákupu a obsahují výčet opatření doporučovaných k implementaci sedmi autory 

zahraničních studií věnovaných stávajícím moderním trendům v této oblasti. 

 
Klíčová slova: nákupní proces, organizace, moderní trendy v nakupování 

 

 

Úvod 

Přístupy k řízení firem by měly vycházet z dosavadních zkušeností a firemní 

management by měl zajistit efektivní práci s veškerými dostupnými informacemi, tedy 

implementovat nástroje a metody odpovídající aktuálním trendům a současným nejlepším 

praktikám. Provádění strategických i taktických rozhodnutí vyžaduje respektování principů 

efektivnosti, hospodárnosti, stability, konkurenceschopnosti a dlouhodobé prosperity. 

Dynamika trhu a neustálá změna tržních podmínek způsobuje, že ačkoliv  se principiálně 

rozhodování firem mění jen minimálně, není možné se rozhodovat na základě vzorců chování 

z minulých období.   

Vedle výše zmíněných principů stojí v centru pozornosti firem orientace na zákazníka a 

míra uspokojení jeho potřeb, představující protipól hodnoty výrobku vnímané výrobcem, jež 

nepřímo rozhoduje o úspěšnosti výrobku na trhu. Pouze výroba orientovaná dle potřeb 

zákazníka, hospodárné vynakládání zdrojů a efektivní provádění veškerých činností umožňují 

zvýšení konkurenceschopnosti, stability a budování dlouhodobé prosperity. Tento jednoduchý 

implikační řetězec nastavuje pravidla pro správné fungování organizací ve velmi obecné 

rovině. Jaké jsou zásadní faktory na straně vstupů a jak správně započít celý řetězec je možné 

odvodit analýzou a definováním ‘stávajících ‘best practices‘ v nákupním procesu organizací. 

 

‘Best practices‘ v nákupním procesu organizací 

Nákupní proces je pro výrobní podniky stěžejní z důvodu obstarávání základních prvků 

veškerých návazných procesů. Zajišťováním surovinových a materiálních vstupů ovlivňují 

nákupní činnosti kvalitu, cenu i délku výrobních procesů, a tím také efektivitu a hospodárnost 

celé firmy. Nákupní operace v každé firmě by proto měly být řízeny na základě jasně 

definovaných pravidel vycházejících z vědeckého poznání a nejnovějších studií odborníků 

v dané oblasti. 

Na základě analýzy sedmi studií zahraničních autorů zpracovaných od roku 2000 do 

současnosti [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7] je možné stanovit 8 základních kategorií souvisejících 

s nákupními operacemi firem.  Do těchto kategorií je následně možné přiřadit veškerá 

opatření doporučovaná jednotlivými autory jako stávající ‘best practices‘ v oblasti nákupních 

procesů firem vedoucí ke zlepšení výsledků v oblasti nákladů, kvality, rozvoje produktu, 
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rychlosti, s níž je možné uspokojit zákaznické požadavky, a v dlouhodobém horizontu ke 

zvýšení konkurenceschopnosti a ke stabilizaci a k rozvoji tržního postavení. 

Na níže popsané kategorie je nutné pohlížet jako na komplexní soubor, přičemž 

žádoucího výsledku může být dosaženo pouze synergickým efektem dílčích zlepšení napříč 

všemi kategoriemi. Firmy by se tedy měly zaměřit na optimalizaci všech oblastí, respektive 

prvků celého systému. Následné uspořádání kategorií je náhodné, přičemž rozřazení opatření 

proběhlo na základě subjektivního vnímání vzájemných vazeb a propojení. 

• Organizace nákupu ve �irmě  

• Dodavatelé a uzavírané kontrakty  

• Zaměstnanci nákupního oddělení  

• Technologie a data  

• Oblast nákladů  

• Zásoby  

• Respektování a řízení rizika  

• Společenská zodpovědnost  

 
1. Organizace nákupu ve firmě 

Nákupní oddělení musí mít jasně vymezené strategické postavení v rámci organizační 

struktury firmy a veškeré změny musí být iniciovány a především podporovány vrcholovým 

vedením. Pouze tento přistup zajistí celofiremní soulad v cílech a správné napojení na ostatní 

podnikové systémy. Nákupní oddělení by mělo být v kontaktu s ostatními vnitropodnikovými 

útvary a využívat, respektive dále rozvíjet veškeré interně dostupné informace. Pro správné 

fungování je stěžejní především spolupráce s oddělením finančním, prodejním, výrobou a 

vývojem. 

S organizačním začleněním dále souvisí centralizace, respektive decentralizace 

nákupních operací. Veškeré nákupní operace společností a s nimi související informace by 

měly být centralizovány nejen ne úrovni místní, tedy v rámci nákupního oddělení, ale zároveň 

také na úrovni globální.  Cílem je zejména využívání principů standardizace nakupovaných 

součástí,  konsolidace či spolupráce s korporátními dodavateli. Vedle centralizace je však při 

řízení nákupních aktivit nutné zohledňovat a respektovat zároveň lokální potřeby a podmínky 

konkrétních závodů.   

 

2. Dodavatelé a uzavírané kontrakty 
V rámci této oblasti by se společnosti měly zaměřit především na dílčí opatření vedoucí 

ke zmenšování a racionalizaci dodavatelské báze umožňující snížení celkového počtu 

dodavatelů a tím zlepšení vyjednávací pozice společnosti. Za racionální bázi je přitom možné 

považovat takovou skupinu dodavatelů zajišťující vysokou spolehlivost, kvalitu dodávek, 

dobré ceny a smluvní podmínky.  

Dalším úkolem nákupního oddělení by mělo být budování dlouhodobých vzájemně 

prospěšných vztahů s klíčovými dodavateli a vytváření partnerství. Jedná se o moderní pojetí 

nákupu, které se od tradičního liší vzájemným postavením obou partnerů, stupněm důvěry, 

úrovní komunikace a způsobem řešení problémů. V rámci budování vzájemných vztahů a 
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nastavení efektivní spolupráce může docházet k různým stupňům integrace a zapojení 

odběratele do klíčových rozvojových procesů dodavatelské organizace. 

Vyšší důvěra by měla být podpořena nejen jasně definovanými podmínkami spolupráce 

zanesenými do kontraktů, ale také systémem pravidelných kontrol a hodnocení výkonnosti 

dodavatelů. Nákupní oddělení by mělo využívat standardizované formuláře a sledovat 

především včasnost dodávek, kvalitu materiálů a poskytovaných služeb, flexibilitu dodavatele 

či vývoj nákupních nákladů. Je doporučováno dodavatele o kontrolních mechanismech 

informovat a dále diskutovat výsledky s cílem umožnit dodavateli přijetí nápravných opatření. 

Výsledky hodnocení je vhodné použít k tvorbě a pravidelné aktualizaci seznamu tzv. 

schválených, preferovaných dodavatelů, případně black listu dodavatelů. 

 

3. Zaměstnanci nákupního oddělení 
Aby byly nákupní operace skutečně efektivní, je nutné zajistit jejich správné řízení. 

Zaměstnanci nákupního oddělení by měli mít silné komunikační a vyjednávací schopnosti, 

analytické myšlení a základní znalost legislativy a právního prostředí. Kromě obecných 

předpokladů by však měli především porozumět strategii a image firmy, aby při vyjednávání 

se třetími stranami vhodně reprezentovali vnitropodnikovou politiku a kulturu.   

Zaměstnanci nákupního oddělení by měli být pravidelně hodnoceni a motivování na 

základě plnění předem definovaných cílů. Je nutné usilovat o jejich neustálý rozvoj zajištěním 

pravidelných školení rozvíjejících vyjednávací schopnosti a taktiky. 

Je nutné si uvědomit, že celý proces zefektivňování nákupních operací je realizován 

zaměstnanci nákupního oddělení. V prvotní fázi je tedy nutné zaměření managementu 

zejména na komunikaci zamýšlených změn, respektive na jejich pochopení a především 

respektování všemi zainteresovanými pracovníky. 

 

4. Technologie a data 
Moderní technologie umožňují automatizaci a usnadňují standardizaci řady 

prováděných činností. Jejich správné používání nejenže zrychluje a zefektivňuje veškeré 

procesy, ale zároveň zamezuje duplicitnímu jednání. Používání informačních systémů 

zkvalitňuje práci s velkým množstvím dat, které přeměňuje v tzv. správnou informační bázi 

obsahující pouze data aktualizovaná, očištěná od dat nesprávných, nepotřebných či 

duplicitních. Validní data umožňuje dále využít jako základ pro hodnocení dodavatelů a s ním 

související provádění komplexních analýz a přijímání správných rozhodnutí.  

Možnost vzájemného propojení informačních systémů zároveň prohlubuje integraci 

dodavatelů a zvyšuje flexibilitu celého systému sdílením informací a dat v reálném čase.  

 

5. Oblast nákladů 
Všechny analyzované studie přirozeně náklady zmiňují v rámci výsledných efektů 

zavedení doporučovaných opatření. Někteří autoři v této souvislosti zároveň zdůrazňují 

komplexní přístup k nákladům a doporučují při výběru dodavatelů zohledňovat kromě 

nákupní ceny také celkové náklady vyvolané vlastnictvím daného materiálu. 
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6. Zásoby 
Udržování nadměrné zásoby představuje zbytečné vynakládání finančních prostředků, 

které nejsou zákazníci ochotni firmě kompenzovat. Jiné než optimální množství zásob je pro 

firmu nežádoucí z důvodu vázanosti kapitálu a případného snížení zisku vyvolaného 

neprodejností zastaralých zásob. 

Firmy by tedy měly udržovat optimální hladinu zásob stanovenou na základě plánování 

a predikcí vznikajících spoluprací několika vnitropodnikových útvarů. Dále je vhodné uvést, 

že nastavení výše optimální hladiny držené zásoby do značné míry ovlivňuje také riziko, čili 

nepřímo kvalita vzájemných dodavatelsko-odběratelských vztahů. 

 

7. Respektování a řízení rizika 
S nákupními operacemi je spojena řada rizik, která by měla být v rámci nákupních 

rozhodnutí minimalizována zohledňováním závěrů komplexních analýz či hodnocení výkonu 

dodavatelů. Neodstranitelné riziko je nutné respektovat a dále s ním pracovat řízením 

veškerých možných negativních dopadů. 

 

8. Společenská odpovědnost 
Moderní přístupy k řízení nákupních operací zdůrazňují zejména nutnost respektovat 

principy ochrany životního prostředí nejen v rámci vlastní organizace, ale napříč celým 

logistickým řetězcem. Firmy by tedy měly usilovat o spolupráci pouze s těmi organizacemi, 

které fungují na stejném principu a dodržují základní pravidla společenské odpovědnosti. 

 

Závěr 

Firmy snažící se restrukturalizovat nákupní oddělení s cílem zefektivnit nákupní 

operace by měly vycházet z moderních trendů a doporučení daných teoretickým poznáním 

v této oblasti. Současné studie se touto problematikou zabývají, nicméně jejich komplexnímu 

uplatnění brání zejména rozdílnost jejich zaměření a rozsahu. Proto bylo na základě jejich 

analýzy stanoveno osm základních kategorií uspořádávajících současné trendy a doporučení 

do logických celků umožňujících s výsledky studií efektivně a komplexně pracovat. Výsledné 

efekty, kterých je možno zavedením výše zmíněných ’best practices’ do podnikové praxe 

dosáhnout, se liší v závislosti na současném stavu a rozvinutosti nákupních procesů. Jedna 

z analyzovaných studií uvádí, že provedením základních změn je možné dosáhnout úspory 

nákupních nákladů ve výši 5 – 15% [1], jiná úsporu plynoucí ze zavedení doporučených 

opatření ve výši minimálně 15% stávajících nákupních nákladů [3]. Zavedením těchto 

opatření se však nesnižují pouze náklady, ale dochází zároveň také ke zlepšení kvality 

nakupovaného materiálu, zvýšení procenta včasných dodávek a k rozvoji finálního produktu, 

jež implikuje pokles reklamací, nutných oprav či snížení rozsahu kontrol.  
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ABSTRACT 

The article deals with the social aspects in the planning of river corridors in the European 

environment. Emphasis is placed on the description of the existing legislation governing the 

role of the public in these projects as a European scale, and in selected countries - Germany, 

Austria, the Slovak Republic and the Czech Republic. Of this legislation shows that the public 

is a powerful entity whose activity has the highest democratic governance powers. For these 

reasons, author of the article considers necessary attitude to not neglect, but rather deepen.. 
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ZÁKLADNÍ LEGISLATIVNÍ DOKUMENTY 

Sociální aspekty plynoucí z aktivity veřejnosti mohou mít při plánování různý 
charakter. Může jít o pozitivní reakce, ale také o projevy nesouhlasu. V případě silně 
negativních projevů lze při plánování staveb sledovat prvky anarchie či dokonce násilí. Jejich 
dopady se potom promítají i do harmonogramů plánování. Legislativa Evropské unie popisuje 
a upravuje pozici veřejnosti včetně možností jejího zapojení do procesu územního plánování v 
mnoha oborech. V této kapitole jsou uvedeny a komentovány základní dokumenty, které se 
týkají problematiky plánování vodních cest. 
 

AARHUSKÁ ÚMLUVA  

Tento dokument shrnuje pravidla pro zapojování veřejnosti do rozhodování. Článek 7 
Aarhuské úmluvy stanovuje, že veřejnost má být zapojována do zpracování plánů, programů a 
koncepcí [2]. Aarhuská úmluva je také základem pro Směrnici Evropské unie č. 2003/4 o 
přístupu veřejnosti k informacím o životním prostředí a další dokumenty, související se 
zapojením veřejnosti do územního plánování. Jde o spoluúčast, otevřenost a odpovědnost, 
efektivnost a souvislost. Báze má umožňovat svým obsahem a konstrukcí plnit následující 
standardy: 

• jasnost obsahu diskuse a všech materiálů 

• definování cílových skupin před zahájením konzultace a zajištění, že tyto mají příležitost 

se vyjádřit 

• zveřejnění a publikace - komunikační kanály by měly vycházet z potřeb všech 

zainteresovaných skupin 

• stanovení časového limitu konzultace 

• potvrzení přijetí připomínek a zpětná vazba. 

Aarhuská úmluva je jedním z hlavních výchozích bodů pro právní předpisy všech států 
Evropské unie v problematice sociálních aspektů při územním plánování. Legislativy 
jednotlivých států se liší v detailech, jako je například charakter komunikačních kanálů, 
časový limit pro vyjádření veřejnosti a podobně. V případě plánování vodních koridorů 
představují sociální aspekty nedílnou součást, která musí být zohledňována od prvních 
konceptů. 
 

EVROPSKÁ ÚMLUVA O KRAJINĚ  

Evropská úmluva o krajině vychází z poznání, že krajina je předmětem veřejného 
zájmu, plní významnou roli v zemědělství, ekologii, kultuře a společnosti a je významnou 
součástí života obyvatel. Každý zásah do krajiny ji ovlivňuje. V případě vodních koridorů 
nejde vždy pouze o pozitivní ovlivnění a jeho plánovaná přítomnost v krajině nebývá 
veřejností pouze vítaná. Evropská úmluva o krajině zmiňuje pojem „veřejný zájem“. Přestože 
dosud není jednoznačně definováno, co veřejným zájmem je, lze vytušit význam tohoto 
pojmu pro rozhodování ve využití území. V Evropské úmluvě o krajině je také užíváno pojmu 
„krajinné plánování“. Její význam pro plánování vodních koridorů si autor dovoluje shrnout 
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tímto převzatým textem: „Efektivní krajinné plánování se musí opírat o charakteristiky a 
analýzy údajů o zájmových územích, musí stanovit cíle, nástroje ochrany a hodnotit realizaci 
a vývoj změn. (…) Krajinu je třeba zahrnout do územně plánovací politiky, do 
environmentálních programů zemědělství a programů dalších odvětví, která mohou přímo, 
anebo nepřímo ovlivňovat krajinu. Požaduje se jednak dostatečná informovanost občanů, 
organizací a úřadů o záměrech krajinné politiky, jednak vhodný systém výchovy odborníků a 
školní vzdělávací soustavy o ochraně přírody a krajiny. Úmluva zavazuje k uplatnění postupů 
zajišťujících zapojení veřejnosti, místních a regionálních orgánů při formování záměrů i 
realizaci projektů krajinného plánování a tím spolurozhodování o jejich životním 
prostředí.“ [3].  
 

MÍSTNÍ AGENDA 21 

Místní Agenda 21 (dále také „MA 21“) vychází z dokumentu Agenda 21, který byl 
schválený Organizací spojených národů (OSN) na konferenci v Rio de Janeiru v roce 1992. 
Dokument je rozdělen na sekci společenskou a ekonomickou, ochranu a správu přírodních 
zdrojů, posilování rolí hlavních skupin a implementací řešených témat do praxe. Agenda 21 je 
tedy strategický plán, který propojuje ekonomické a sociální aspekty s oblastí životního 
prostředí a je vytvářen ve spolupráci s veřejností.  

Místní Agenda 21 (MA 21) zohledňuje konkrétní místní problémy [4]. Prostřednictvím 
MA 21 jsou pořádány nejrůznější akce, jejichž cílem je v principu sdružování a předávání 
zkušeností se sousedními regiony, v duchu udržitelného rozvoje. K takovýmto akcím podle 
autorova názoru bezesporu patří partnerství při plánování vodních koridorů, včetně 
přeshraniční spolupráce. Co se týče České republiky, takováto spolupráce naráží na 
jazykovou bariéru obyvatel sousedních zemí a rozdílný historický vývoj. Nicméně v 
posledních letech se částečně daří tyto bariéry odstraňovat a do budoucna lze očekávat rozvoj 
těchto aktivit. Co se týče veřejných projednání návrhů či změn územních plánů, může v duchu 
tohoto projektu docházet také k účasti občanů ze zahraničí. V případě plánování tras vodních 
koridorů má Místní agenda 21 význam především v šíření povědomí o záměrech a provádění 
screeningu. 
 

POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – PROCES SEA 

Proces posuzování vlivů koncepcí je užíván ve všech státech Evropské unie a zahrnuje 
zjištění, popis a zhodnocení předpokládaných přímých a nepřímých vlivů provedení i 
neprovedení koncepce a jejích cílů, a to pro celé období jejího předpokládaného provádění. 
Cílem procesu je zmírnění nepříznivých vlivů záměrů obsažených v koncepcích na životní 
prostředí. 

Základní kroky posouzení podle zákona zahrnují zpracování oznámení, provedení 
zjišťovacího řízení, zpracování vyhodnocení k návrhu koncepce, zpracování a vydání 
závěrečného stanoviska. Závěrečné stanovisko je nutným podkladem pro schválení koncepce. 
Součástí procesu posuzování je i odpovídající zapojení veřejnosti, které zahrnuje zveřejnění 
informací a dokumentů, vypořádání připomínek a veřejné projednání. 
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V rámci procesu SEA jsou posuzovány koncepce v oblasti zemědělství, lesního 
hospodářství, myslivosti, rybářství, nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami, 
energetiky, průmyslu, dopravy, odpadového hospodářství, telekomunikací, cestovního ruchu, 
územního plánování, regionálního rozvoje a životního prostředí včetně ochrany přírody, 
koncepce, u nichž nutnost jejich posouzení, s ohledem na možný vliv na životní prostředí, 
vyplývá ze zvláštního právního předpisu, a dále koncepce spolufinancované z prostředků 
fondů Evropských společenství. [5]  
 

SHRNUTÍ KAPITOLY  

Jak již bylo uvedeno, veřejnost představuje při územním plánování v demokratickém 
kontextu Evropské unie hlavní roli. Avšak sociální aspekty z toho plynoucí, jsou mnohdy 
vnímány spíše jako obtěžující a zbytečné. Důvodů k tomu je celá řada, za nejvíce konfliktní 
bývají označovány problémy s nedostatečnou odborností veřejnosti nebo nezájmem o diskusi. 
Nicméně právní normy, vycházejí z uvedených základních dokumentů, hovoří jasně a lze 
předpokládat, že v budoucnosti bude veřejnost využívat své pozice silněji. V případě 
plánování tras vodních cest proto lze vzhledem k rozsahu projektů očekávat silný zájem 
veřejnosti.  
 

ZÁKLADNÍ LEGISLATIVNÍ DOKUMENTY 

Srovnání problematiky aktivity veřejnosti (občanské společnosti) musí začít u výběru 
srovnávaných zemí. Autor vybral země, kterých se dotýkají diskuse o plánování vodních 
koridorů. V úvahu padly státy Evropské unie a především Slovenská republika, Republika 
Rakousko a Spolková republika Německo. Otázce zapojování veřejnosti a občanských 
organizací do rozhodovacích procesů se Evropská unie věnuje zhruba od konce 90. let 20. 
století, kdy byla přijata Směrnice o přístupu k informacím o životním prostředí (nyní platí 
nová Směrnice 2003/4/ES). Je zřejmé, že základem pro aktivitu veřejnosti v dění v EU se stal 
princip partnerství a veřejné konzultace. Účast veřejnosti je dnes požadována i v řadě dalších 
evropských dokumentů, které regulují oblasti, zdánlivě vyhrazené pouze odborníkům. 
Evropská komise vyžaduje také od členských států EU, aby do přípravy různých 
strategických dokumentů, včetně územního plánování (regionální politiky), byla zapojena 
veřejnost a to zejména v roli partnera.  

Obecné principy zapojování veřejnosti je možné shrnout do bodů, které vycházejí z již 
zmíněné Aarhuské úmluvy.  

Na základě podpisu Aarhuské úmluvy pak byly přijaty některé nové či novelizované 
směrnice. Vedle výše zmíněné Směrnice č. 2003/4 o přístupu veřejnosti k informacím o 
životním prostředí to byla Směrnice 2003/35/EC o účasti veřejnosti při tvorbě plánů a 
programů, které se vztahují k životnímu prostředí.  

Hlavním cílem podpory veřejných konzultací v EU je posílit vztah a vazby mezi občany 
EU a jejími institucemi a v neposlední řadě získat názory a praktické zkušenosti přímo „z 
terénu“ od těch, kterých se jednotlivé politiky EU týkají a přímo je ovlivňují. Evropská unie 
požaduje ve svých členských zemích úpravu příslušných legislativ, týkajících se ochrany 
životního prostředí a územního plánování. Autor se vzhledem k tématu vodních cest věnuje 
zejména právům na informace o životním prostředí. Ty musí respektovat již zmíněnou 
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Směrnici Evropského parlamentu a Rady č. 2003/4/ES ze dne 28. ledna 2003 o přístupu 
veřejnosti k informacím o životním prostředí. Tato směrnice určuje základní pravidla, která 
příslušné národní zákony musí dodržet. V každé zemi Evropské unie by proto měla při žádosti 
o informace o životním prostředí platit zhruba stejná pravidla. Důvodem přijetí směrnice byl 
zájem zlepšit přístup veřejnosti k informacím o životním prostředí, protože šíření těchto 
informací přispívá k větší osvětě o otázkách životního prostředí a k účinnější účasti veřejnosti 
při územním plánování. 
 

SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO 
Německo se skládá z 16 spolkových zemí a je státem s výrazně decentralizovanou mocí. 

Řešenou problematiku upravuje zejména zákon Baugesetzbuch (BauGB) z roku 1994 a 
Raumordnungsgesetz (ROG) z roku 2009. Tyto zákony respektují účast veřejnosti s tím, že 
veřejnost by měla být informována co nejdříve o obecných cílech a účelech plánování, 
výrazně odlišných řešeních a podobně, přičemž existují jejich drobné úpravy v jednotlivých 
spolkových zemích, základní principy ale zůstávají neměnné. Veřejnosti musí být podle 
Raumordnungsgesetz, § 10, dána vhodná příležitost k připomínkám a diskusi, avšak od 
veřejného oznámení lze upustit, pokud již k němu došlo jinou formou anebo pokud záměr má 
jen minimální vliv na územní plán dané nebo přilehlých oblastí. Zveřejnění musí být 
provedeno nejméně jeden měsíc předem a pozvánka k veřejnému projednání musí být 
zveřejněna nejméně jeden týden před jejím konáním. Způsob zveřejnění je na úřední desce 
příslušné obce a také „v místě obvyklým způsobem“. Pozice veřejnosti je stejná jako ostatních 
aktérů. Samotný Baugesetzbuch (BauGB) §4 upravuje také účast veřejných organizací ve 
stavebních řízeních.  

Co se týče přístupu k informacím, nový německý zákon (BGBl I 2004, 3704) z roku 
2004 implementuje Směrnici 2003/4/ES. Účelem tohoto zákona je zaručit volný přístup k 
informacím o životním prostředí, které mají k dispozici úřady, zajistit rozšiřování těchto 
informací a stanovit základní předpoklady, za kterých se tyto informace mají zpřístupňovat. 
Týká se informací, které mají v držení úřady státní správy a fyzické a právnické osoby 
pracující s informacemi o životním prostředí. Nárok na informace o životním prostředí má 
každý občan bez udání důvodu.  

Podpora zapojování veřejnosti je realizována pomocí veřejných diskusí, setkáními, 
vyvěšováním plakátů a podobnými akcemi, přičemž tyto aktivity nejsou povinné ze zákona. V 
Německu se autor setkal s tím, že takové akce si organizují i občané sami, většinou kvůli 
šíření povědomí mezi ostatní. Někdy takovéto akce slouží k demonstraci moci veřejnosti. 
 

SLOVENSKÁ REPUBLIKA 
Na Slovensku dosud platí československý stavební zákon č. 50/1976 Sb., který byl 

několikrát novelizován. V novele zákona NR SR č. 237/2000 o územnom plánovaní a 
stavebnom poriadku není inovovaným způsobem řešený způsob informování veřejnosti a 
zůstává v platnosti postup „informovat v místě obvyklým způsobem“. Také není jasné, zda 
jsou brána stanoviska veřejnosti jako rovnocenná se stanovisky dotčených orgánů.  V 
současnosti (2014) je připravovaný nový stavební zákon. Autorovi se bohužel nepodařilo 
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vypátrat, jakým stylem bude tento zákon řešit sledovanou problematiku. Nicméně je zřejmé, 
že bude respektovat požadavky Aarhuské úmluvy.   

Práva veřejnosti na informace o životním prostředí jsou stanovena zákonem 211/2000 
Zb. o svobodném přístupu k informacím. Ten řeší přístup k informacím obecně a informace o 
životním prostředí z nich nijak nevyzdvihuje.  Zprávu o stavu životního prostředí zveřejňuje 
každoročně slovenské Ministerstvo životného prostředia. Zpráva musí být dostupná na tomto 
ministerstvu, na slovenské inspekci životního prostředí a krajských a okresních úřadech.  

Slovenská veřejnost a její participace v územním plánování je značně nejasná, nicméně 
je zřejmé, že připravovaný nový stavební zákon počítá s aktivní účastí veřejnosti v procesu 
územního plánování a to jak z důvodů, vyplývajících z Aarhuské úmluvy, tak kvůli redukci 
nebezpečí, vyplývajících z neinformovanosti veřejnosti (časové ztráty z důvodu soudních 
sporů apod.). Zároveň je ale nutno podotknout, že participace veřejnosti v procesním řízení 
územního plánování na Slovensku může vzhledem ke kulturně-sociálním vztahům veřejnosti 
vyústit ve finančně i časově náročné akce na straně kompetentních orgánů, podpoře opozice 
proti celému koncepčnímu materiálu. 
 

REPUBLIKA RAKOUSKO 
Rakousko je federálním státem, skládá se z devíti spolkových zemí a na rozdíl od České 

republiky má decentralizovaný systém prostorového plánování. Řešenou problematiku 
upravuje zejména zákon Raumordnungsgesetz 1994 (ROG), Raumplanungsgesetz (RPG, 
novelizovaný v roce 2012), a Spolkový zákon o přístupu k informacím o životním prostředí z 
1.7.1993, novelizovaný v roce 2005, přičemž existují jejich drobné úpravy v jednotlivých 
spolkových zemích, základní principy ale zůstávají neměnné. Cílem zákona o přístupu k 
informacím je informování veřejnosti o životním prostředí, zejména úpravou volného přístupu 
k údajům o životním prostředí, které jsou k dispozici u orgánů státní správy, a zveřejňováním 
údajů o životním prostředí. Právo na informace o životním prostředí mají všichni občané bez 
udání důvodu. Co se týče zapojování veřejnosti do územního plánování, není paušálně 
požadováno jinak, než vyvěšením daných záměrů „vhodnou formou“ (úřední deska, 
zveřejnění v obecních novinách, poštou). Občané obce mají možnost oznámit své plánovací 
záměry (plán stavby, dělení pozemků). Obec je povinna vystavit návrh územního plánu 
(včetně všech jeho částí) na obecním úřadě během úředních hodin k všeobecnému nahlédnutí 
minimálně po dobu jednoho měsíce. Každý (v orig. „jede Person“) může k vystavenému 
plánu podat řádně odůvodněné námitky písemnou formou nejpozději dva týdny po ukončení 
zveřejnění a například zákon o prostorovém plánování spolkové země Štýrsko stanovuje 
navíc právo občanů vyjádřit se také k hotovému návrhu. Lze se domnívat, že rakouská 
veřejnost si je vědoma své rovnocenné pozice v řízeních a v případě nutnosti neváhá svůj 
názor vyjádřit jak písemně, tak prostřednictvím nejrůznějších akcí, plakátových výlepů a 
podobně. 
 
ČESKÁ REPUBLIKA 

Legislativa České republiky vychází jak z legislativy evropské, tak z legislativy české 
(respektive československé), která vznikla před vstupem do Evropské unie.  Ta je primárně 
definována následujícími legislativními předpisy: 
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Ústava České republiky 

Ústava České republiky (1/1993 Sb. ) v preambuli stanovuje, že „My, občané České 
republiky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku,v čase obnovy samostatného českého 
státu,věrni všem dobrým tradicím dávné státnosti zemí Koruny české i státnosti 
československé, odhodláni budovat, chránit a rozvíjet Českou republiku v duchu 
nedotknutelných hodnot lidské důstojnosti a svobody jako vlast rovnoprávných, svobodných 
občanů, kteří jsou si vědomi svých povinností vůči druhým a zodpovědnosti vůči celku, jako 
svobodný a demokratický stát, založený na úctě k lidským právům a na zásadách občanské 
společnosti, jako součást rodiny evropských a světových demokracií, odhodláni společně 
střežit a rozvíjet zděděné přírodní a kulturní, hmotné a duchovní bohatství, odhodláni řídit se 
všemi osvědčenými principy právního státu, prostřednictvím svých svobodně zvolených 
zástupců přijímáme tuto Ústavu České republiky.“  

 
Dále je v článku 7 Ústavy uvedeno: „Stát dbá o šetrné využívání přírodních zdrojů a 

ochranu přírodního bohatství.“  [6].  
Je tedy zřejmé, že již v Ústavě jsou zakotveny požadavky na veřejnou diskusi a to 

minimálně při tvorbě rozsáhlých projektů. 
 

Listina základních práv a svobod (dále jen „Listina“) 

Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb. ) v článku č. 35 stanovuje: 
(1) Každý má právo na příznivé životní prostředí. 

(2) Každý má právo na včasné a úplné informace o stavu životního prostředí a přírodních 

zdrojů. 

(3) Při výkonu svých práv nikdo nesmí ohrožovat ani poškozovat životní prostředí, 

přírodní zdroje, druhové bohatství přírody a kulturní památky nad míru stanovenou zákonem.  

Článek 11 Listiny mimo jiné stanovuje, že:  
(2)  Zákon stanoví, který majetek nezbytný k zabezpečování potřeb celé společnosti, 

rozvoje národního hospodářství a veřejného zájmu smí být jen ve vlastnictví státu, obce nebo 

určených právnických osob; 

(3) Vlastnictví zavazuje. Nesmí být zneužito na újmu práv druhých anebo v rozporu se 

zákonem chráněnými obecnými zájmy. Jeho výkon nesmí poškozovat lidské zdraví, přírodu a 

životní prostředí nad míru stanovenou zákonem. 

(4) Vyvlastnění nebo nucené omezení vlastnického práva je možné ve veřejném zájmu, a 

to na základě zákona a za náhradu. [7] 

Jak je zřejmé, již z principů uvedených v Listině základních práv a svobod vyplývá, že při 

plánování vodních koridorů je nutno zohlednit celou řadu přírodních I sociálních aspektů, 

přičemž sociální aspekty mají stejnou váhu.  
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Zákon č. 114/1992 o ochraně přírody a krajiny  

Zákon o ochraně přírody a krajiny zmiňuje veřejnost (popř. veřejný zájem) hned 
několikrát, například  §2 uvádí: „Ochrana přírody a krajiny podle tohoto zákona se zajišťuje 
zejména“  
g) spoluúčastí v procesu územního plánování a stavebního řízení s cílem prosazovat vytváření 

ekologicky vyvážené a esteticky hodnotné krajiny".    

Zákon č. 123/1998 Sb. o právu na informace o životním prostředí. 

Podle účelu, uvedeném v § 1, tento zákon upravuje:  
„a) podmínky výkonu práva na včasné a úplné informace o stavu životního prostředí a 

přírodních zdrojů,1) jimiž disponují orgány státní správy, orgány územní samosprávy a jimi 

zřízené, řízené nebo pověřené právnické osoby (...)“ 

b) přístup veřejnosti k informacím o stavu životního prostředí a přírodních zdrojů, jež mají 

tyto orgány k dispozici, a stanoví základní podmínky, za nichž jsou takové informace 

zpřístupňovány.“  

Zákon o právu na informace o životním prostředí dále v § 13  stanovuje, že: 
(1) Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a 

tělovýchovy a dalšími ústředními orgány je povinno podporovat osvětu, výchovu a vzdělávání 

široké veřejnosti v oblasti ochrany životního prostředí se zvláštním zaměřením na výchovu 

dětí a mládeže.  

(2) Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a 

tělovýchovy vytváří zejména podmínky k tomu, aby 

a) byl vytvořen a využíván systém osvojování základních poznatků o životním prostředí a 

jeho ochraně vycházející z principů udržitelného rozvoje a z aktivních forem výchovy, osvěty 

a získávání informací, zajišťovaný prostřednictvím státních i nestátních organizací, 

b) orgány byly veřejnosti účinně nápomocny při zajišťování přístupu k informacím o životním 

prostředí, 

c) byly vytvořeny podmínky pro rozvoj osvěty, výchovy a vzdělávání v oblasti životního 

prostředí v mezích působnosti úřadů veřejné správy. [8]   

 

Zákon č. 500/2004 Sb. (správní řád) 

§2 (1) Správní orgán postupuje v souladu se zákony a ostatními právními předpisy, jakož i 

mezinárodními smlouvami, které jsou součástí právního řádu (dále jen „právní předpisy”). 

Kde se v tomto zákoně mluví o zákoně, rozumí se tím též mezinárodní smlouva, která je 

součástí právního řádu.  
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§4 (1) Veřejná správa je službou veřejnosti. Každý, kdo plní úkoly vyplývající z působnosti 

správního orgánu, má povinnost se k dotčeným osobám chovat zdvořile a podle možností jim 

vycházet vstříc. [9]   

 

Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu 

Tento zákon upravuje v České republice proces územního plánování. § 18, odstavec (1) 
tohoto zákona uvádí, že „Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady (…)pro příznivé 
životní prostředí (…) a pro soudržnost společenství obyvatel území (…)“. V odstavci (2) 
téhož paragrafu je uvedeno, že „Územní plánování zajišťuje předpoklady pro udržitelný 
rozvoj území soustavným a komplexním řešením účelného využití a prostorového uspořádání 
území s cílem dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na 
rozvoji území. Za tím účelem sleduje společenský a hospodářský potenciál rozvoje.“ 

Zveřejňování návrhů územních plánů nebo jejich změn, sloužících pro veřejnost, je 
prováděno v několika fázích. Zákon č. 183/2006 Sb. upravoval před jeho velkou novelou, 
platnou od 1. ledna 2013, zveřejňování písemností v § 20, takto: 
(1) Písemnosti  ve  věcech územního plánování se v zákonem stanovených případech  

doručují veřejnou  vyhláškou.  Zveřejňuje-li  se  písemnost  vyvěšením na více úředních 

deskách, považuje se za den vyvěšení den, ve  kterém  byla  písemnost  vyvěšena  nejpozději.  

V  případě  potřeby  se písemnost zveřejní i jiným způsobem v místě obvyklým. 

(2) Pokud vzhledem k rozsahu písemnosti není možné nebo účelné vyvěsit na  úřední  desce a 

zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup celý   její  obsah,  vyvěsí příslušný správní 

orgán na úřední desce a zveřejní  způsobem umožňujícím dálkový přístup pouze oznámení se 

základními údaji o jejím obsahu s uvedením, kdy a kde je možné do písemnosti nahlédnout. 

Možnost  nahlédnutí do písemnosti musí příslušný správní orgán zajistit  po  celou  dobu 

vyvěšení  písemnosti  nebo  oznámení a v průběhu lhůt   stanovených pro podání stanovisek, 

námitek a připomínek. 

(3) Písemností se rozumí i výkresy, schémata a jiná zobrazení [10]   

Komplexní novelou stavebního zákona (zákonem č. 350/2012, který je platný od 1. 
ledna 2013) byl §20 stavebního zákona upraven takto: 
(1) Příslušný správní orgán musí veřejnosti a dotčeným orgánům zajistit možnost seznámit se 

s návrhy územně plánovací dokumentace nebo zprávy o jejím uplatňování ode dne vyvěšení 

veřejné vyhlášky. 

(2) Písemností se rozumí i výkresy, schémata a jiná zobrazení. 

Z toho vyplývá, že i česká legislativa se postupně přizpůsobuje a snaží se vymezit postavení 

veřejnosti v rozhodovacích procesech. Lze očekávat, že i v českých podmínkách zájem o 

rozhodovací procesy roste,  
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ZÁVĚR 

Studiem systémů plánování vodních cest v zemích Evropské unie nacházíme u 
sledované problematiky řadu společných rysů, přestože jejich sjednocování probíhá rozvážně. 
Rozdíly vyplývají zejména z historického vývoje těchto zemí a rozdílností státního 
uspořádání, zejména centralizace státní správy. Ve státech s výraznou centralizací se úloha 
centrálních orgánů omezuje na metodické vedení a koordinaci plánů. Co se však týče 
sociálních aspektů, zákonodárství v oboru územního plánování na nižší než centrální úrovni, 
které existuje například v Rakousku a Německu, může zkvalitnit účast veřejnosti a to na 
základě krajinných zvyklostí nebo kulturně-sociálních vztahů. Nutno zmínit také osobní 
iniciativu některých pracovníků nejen ze státního a soukromého sektoru, ale také ze strany 
občanských iniciativ, kteří se, nikoli z dikce zákona, ale z vlastního přesvědčení (a někdy také 
na své vlastní náklady), snaží zapojovat širokou veřejnost do územního plánování. Výsledky 
takového konání však nejsou vždy pozitivní, neboť nejde vždy o uvědoměle řízený proces.  
Český systém lze v tomto kontextu považovat za centralistický, i co se týče zapojení 
veřejnosti, přičemž obsahová náplň je velmi podobná jiným zemím (včetně lhůt pro 
zveřejnění). Všeobecný rámec pro účast veřejnosti, který by stanovil minimální standardy a 
pravidla, jež by zaručovala, že konzultace budou přínosnou činností pro všechny zúčastněné, 
existují pouze v některých zemích. 
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DOPRAVNÉ A MANIPULAČNÉ PROCESY V REVERZNEJ 
LOGISTIKE 

 

Abstrakt 
Článok je zameraný na analýzu dopravných a manipulačných procesov potrebných pri 

vykonávaní reverznej logistiky v rámci mestského odpadového manažmentu. 

 
Klíčová slova: reverzná logistika, komunálny odpad, manipulácia, dopravné procesy 

 

 

ÚVOD 

Neustále narastajúca produkcie odpadov a obmedzené možnosti ich uloženia nútia 
k riešeniu problematiky. Problematika zberu ako i uskladnenia odpadu je veľmi špecifická. 
Oproti distribučnej logistike sa pri reverznej logistike dá len globálne predpokladať množstvo 
a štruktúru odpadov vstupujúcich do systému. Pre vytvorenie modelu riešenia tejto 
problematiky je potrebné zodpovedanie základných otázok ohľadom zoskupovania, zberu 
a zvozu. Zároveň je dôležité riešiť otázku umiestnenia siete skladísk a spracovateľských miest 
odpadu. Vzhľadom ku skutočnosti, že kapacity skládkovacích priestorov je potreba sa 
zamýšľať i nad oblasťou tvorby nových miest pre uskladnenie a likvidácie odpadov.  

 

1. SÚČASNÝ STAV PRODUKCIE ODPADU NA SLOVENSKU 

Pre plánovanie a vyhodnotenie efektivity reverznej logistiky je najdôležitejším 
ukazovateľom množstvo vyprodukovaného odpadu na obyvateľa za rok a množstvo 
skládkovaného odpadu. Zároveň je potrebné skúmať množstvo spracovaného materiálu 
(recyklácia, triedenie, prepracovanie, apod.). Tieto množstvá je potrebné definovať z dôvodu 
potreby určenia dopravných a manipulačných operácií od zberu, cez triedenie až po 
spracovanie či uskladnenie. Pre každú z týchto operácií je nutné stanoviť vhodné kapacity. 
Manipulácia s odpadom od konečných spotrebiteľov je špecifický formou zberných miest. 
Štandardne sú nimi odpadové nádoby umiestnené na miestach v blízskosti obytných 
jednotiek. Ich množstvo sa odvíja od hustoty a štruktúry obyvateľstva. Pre vytvorenie modelu 
je potrebné skúmať i zloženie komunálneho odpadu a stupeň jeho separovania na jednotlivé 
druhy. Štandardne sú vytvorené podmienky na zber komunálneho zmiešaného odpadu, 
papieru, plastov, sklad, kovových obalov a kompozitných obalov.  
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Tab. 1 - Produkcia odpadu z domácnosti v Slovenskej republike [t] 

  2011 2012 2013 

KO spolu 1 766 990,50 1 750 775,30 1 744 428,70 

Zdroj: Európska štatistická databáza 

 
Na základe zistených údajov je možné konštatovať, že medziročne dochádza 

k znižovaniu produkcie odpadov. Čiastočne je to spôsobené i krízou, ktorá viedla k poklesu 
spotreby a teda i produkcie odpadov. Z dopravného hľadiska sú tieto údaje potrebné pre 
stanovenie dostatočného množstva a rozmiestnenia zberných miest a zberných nádob, ako 
i nastavenie modelu zvozu tohto odpadu. Následne sa modeluje systém prípadného dočasného 
uskladnenia, triedenia a ďaľšej manipulácie s odpadom. Ak sa tento krok vynecháva, 
dochádza k prevozu odpadu priamo na skládku, kde je definitívne uskladnení, a ďalej sa s ním 
nenakladá. Zároveň je potrebné skúmať i kapacity týchto skládok a možnosti ich rozširovania, 
prípande vzniku nových skládok. 

2. MESTSKÝ MANAŽMENT NAKLADANIA S ODPADOM 

Samotný konečný spotrebiteľ (občan) si výkony pre zvoz odpadu u konkrétnej 
spoločnosti neobjednáva, pokiaľ nejde o zvlášne prípady zvýšenej produkcie odpadov (napr. 
stavebné práce, likvidácia starých vecí a pod.). Tieto výkony objednáva mesto, ktoré si za 
tieto služby účtuje poplatky od občanov vo forme „Poplatkov za komunálny odpad“. Na 
Slovensku sa tieto poplatky v závyslosti od lokality pohybujú v rozmedzí od 22 – 34 € na 
občana za rok. V tejto sume je zabezpečené vytvorenie priestoru pre zber zmesového 
komunálneho a separovaného odpadu, jeho zvoz a likvidácia. Produkcia odpadov za rok 2013 
z domácnosti vo výške 1 719 tis. ton.   

 

Zdroj: autor (podľa údajov Štatistického úradu SR)  

Graf 1 - Skladba komunálneho odpadu 
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Na základe získaných údajov je  možné tvrdiť, že väčšinu komunálneho odpadu tvorí 
biologicky rozložiteľný odpad. Jedná sa najmä o nespotrebované zvyšky jedál. Tento odpad 
sa vo väčšine prípadov v mestských aglomeráciách nespracúva. V prípade ostatných známych 
komodít, ktoré tvoria skladbu bežného domového odpadu sú najčastejšími zástupcami papier, 
sklo a plasty. 

V obci Žilina, bola produkcia odpadov na jedného občana za deň a ich zloženie 
nasledovné: 

 
Tab. 2 - Množstvo odpadov podľa druhu pripadajúce na jedného občana v meste Žilina 

Druh odpadu 
Množstvo odpadu na 

1 občana za deň v kg 

Biologicky 

rozložiteľný odpad 
0,3303 

Plasty 0,0609 

Sklo 0,0695 

Papier 0,1130 

Kovy 0,0261 

Nebezepčné odpady 0,0087 

Kompozitné obaly 0,2608 

Spolu 0,8693 

Zdroj: autor (na základe Štatistického úradu SR) 

 

Na základe týchto údajov mesto rozmiesťňuje zberné nádoby a buď samé vykonáva 

zvoz odpadu, alebo tieto výkony outsourcuje na externú firmu (obr. 1). Existujú tri spôsoby 

zberu odpadu od producentov odpadu: 

• Priamy reverzný tok – mesto zabezpečí rozmiestnenie zberných nádob ako ich 

vyprázňovanie a prepravu odpadu na miesto likvidácie vo vlastnej réžií, tzn. s použitím 

vlastných prostriedkov (vozidlá, zamestnanci, technológie). Mesto nesie všetko náklady 

na tieto činnosti, avšak i zisky, ktoré plynú z výberu poplatkov od producentov odpadov.  
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• Nepriamy reverzný tok – v tomto prípade do systému vstupuje externá firma, ktorá 

vykonáva činnosti nakladania s odpadom. Podľa jej výkonov ktoré vykonáva, sa tento tok 

rozdeľuje nasledovne. 

o čiastočný nepriamy tok – mesto vykonáva rozmiestnenie a zber odapdu vlastnými 

technickými a personálnymi prostriedkami, avšak iba do bodu sekundárneho zberného 

miesta, kde odpad odovzá spoločnosti, ktorá s ním následne nakladá (manipulácia, 

triedenie, recyklácia, likvidácia). Náklady ako i zisky z týchto činnosti sa potom delia 

medzi mestom a spracovateľskou spoločnosťou.  

o kompletný nepriamy tok – mesto si objedná výkon u externej firmy, pričom určí 

miesta kde budú rozmiestnené zberné nádoby, prípadne interval odvozu odpadu. 

Externá firma sa stará o rozmiestnenie zberných nádob, ich zvoz a spracovanie odpadu 

svojími vozidlami, zamestnancami a technickým zariadením. Nesie plne nákladové 

zaťaženie a za tieto služby v plnomo rozsahu účtuje mestu. 

 Veľké mestá využívajú práve služby externých súkromných firiem. Na základe 
známych koeficientov za zaužívaných zvyklosti sú rozmiestné zberné nádoby po meste. Buď 
vo forme zberu zmesového komunálneho odpadu, alebo vo forme separovaného odpadu.  

V rámci celkového odpadového hospodárstva mesta, či urbanizovaného celku sa 
odpadový manažment zaobeá najmä otázkou a plánovaním: 

• množstvom produkovaných odpadov,  

• zložením odpadov,  

• možnosti zberu odpadov,  

• preprava odpadov,  

• zhodnocovanie odpadov,  

• zneškodňovanie odpadov.  

Na obrázku 1 je zobrazený tok odpadového materiál od producenta až po 
zhodnocovanie alebo skládkovanie či recykláciu. Tento tok je vyjadrený pre dopravné 
a manipulačné procesy. Zväčša, najmä ak sa jedná o separovaný odpad sa preprava odpadu 
vykonáva cez sekundárne zberné miesto. Toto miesto môže byť chápané ako zoskupovacie 
miesto odpadu pred ďalším nakladaím s ním. Na tomto mieste sa odpad vyloží z vozidiel, 
ktoré ho zvážajú z primárnych zberných miest (napr. odpadkové koše sídliskách). Násladne sa 
tento odpad triedi, separuje a rozhoduje sa o jeho ďalšom nakladaní.  

Hlavnou úlohou pri manažmente potom majú demografické charakteristiky vybraného 
územia, s ohľadom najmä na: 

• množstvo a skladbu odpadov, 

• zvozové a skladovacie podmienky, 

• možnosti lokálneho odbytu získaných druhotných surovín prípadne energií,  
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• a veľmi dôležitou je ekonomická náročnosť zvoleného systému. 

 

Zdroj: autor 

Obr. 1 - Systém toku odpadov 

 
Väčšina miest využíva pre zoskupovanie odpadov na zberných miestach šesť druhov 

zberných nádob – zmesový komunálny odpad, sklo, papier, plasty, kov, kompozitné obaly. 
Ak by dochádzalo k dôslednému rozdelovaniu odpadu, podľa kategórií separovaných nádob, 
výrazne by sa znížia potreby nádob na komunálny zmesový odpad. Avašak nemôže dôjsť 
k absolútnemu zastaveniu zberu takéhoto druhu odpadu. Primárne neexistuje možnosť 100% 
rozdelenia odpadu na jednotlivé kategórie bez toho, aby nedochádzalo k zmesovému odpadu. 
Za druhé nie je možné zmeniť generálne zmýšľanie producentov odpadu, aby sa vytovrili 
podmienky na dôsledné separovanie. Len zhruba 12% producentov odpadu sú skutočne 
environmentálne cítiaci, u ktorých je predpokald, že budú odpad reálne roztrieďovať. Naproti 
tomu existuje 34% obyvateľstva, ktorí ignorujú separovanie, a teda svoj odpad ukladajú 
výlučne do zmesového odpadu. Zvyšné skupiny ľudí pristupujú k seprarovaniu odpadu na 
rôznych úrovniach. Ide o obyvateľov, ktrorí buď separujú príležitostne, alebo separujú iba istý 
druh odpadu.  

Z tohto dôvodu nie je možné presne určiť poterbné množstvo zberných nádob, resp. 
vytvoriť systém tak, aby bol postavené na separácií odpadu. Nehovoriac o skutočnosti, že 
štruktúra a produkcia odpadu kolísa a musí byť vytvorené systém zberu tak, aby 
nedochádzalo k preťažovaniu zberných nádoba a teda i k ich poškodzovaniu, ako 
i znečisťovaniu okolitých miest zberu odapdu.  

Z dopravného hľadiska je potrebné prihliadanie ku skutočnosti, že pre jednotlivé 
kategórie odpadu je poteba osobité vozidlo. Teda nie je možné jedným vozidlom súčasne 
vykonať zber odapdu kategórie sklo a plasty bez toho, aby došlo k ich zmiešaniu. V závislosti 
od mestských podmienok sa vykonáva zvoz separované ho odpadu v rôznych intervaloch. 
Obvykle je to pre triedený odpad 1x za týždeň. Tento odpad sa následne prevádza do 
sekundárneho reverzného bodu, kde dochádza k jeho vykládke a dôkladnému triedeniu, aby 
do sa do spracovateľského systému dostali len naozaj určené materiály. Všeobecne je možné 
tvrdiť, že z vyššie definovaných surovín sa separujú najviac PET fľaše. Najväčšou nevýhodou 
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tohto zberu je fakt, že väčšina producentov odpadu, ktorí pristúpia na systém rozdelenia 
odpadu, tieto fľaše umiestňujú do zberných nádob v pôvodnom vyprázdnenom stave. Z tohto 
dôvodu dochádza k rýchlemu zaplneniu nádoby. Ide len o objemové vyťaženie nádoby. 
Zberná nádoba objemu 1100 litra (klasicky využívaná na zber odpadu) pojme cca 550 kusov 2 
litrových plastových fliaš v pôvodnom tvare. Ak by dochádzalo k zmenšeniu ich veľkosti 
stlačením, za rovnakých podmienok by sa do zbernej nádoby mohlo zmestiť až do 2200 ks 
týchto obalov, čo je 4 násobok pôvodného stavu. Preto je možné tento systém zberu hodnotiť 
ako neefektívny. Riešením tohto problému by bolo vytvorenie zberných miest napr. 
v obchodoch, podobne ako zber zálohovaných fliaš. Prínosom tohto systému by bol fakt, že 
do systému vstupujú len obaly a to určené, a minimalizovala by sa potreba zvozov, keďže 
vozidla zbernej služby by jazdili len do vybraných obchodov, nie po celých sídliskách. Pri 
použití jednoduchej lisovacej technológie by sa zefektívnila priestorová potreba na prepravu 
s týmto druhom odpadu. 

3. OPTIMALIZCIA PREPRAVNÝCH TRÁS ODPADU 

Pre optimalizáciu logistických nákladov je potrebné brať do úvahy i minimalizáciu 
prejdenej vzdialenosti potrebnej na zvoz odpadu. Optimalizačných metód v oblasti dopravy je 
mnoho. Pre potreby reverznej logistiky je vhodné využite napr. úlohy čínskeho poštára, ktorá 
je postavená na nájdení najkratšej cesty systémom takým spôsobom, aby boli obslúžený 
všetci zákazníci a zároveň aby vozidlo pri tejto úlohe prešlo čo najmenšiu vzdialenosť.  

Vyjadrenie tejto úlohy pre potreby reverznej logistiky je nasledovné. Modelujeme 
systém s hranovoohodnoteným grafom G=(V, H, c). Vrcholy tohto grafu prestavujú zberné 
dvory, triediace strediská a križovatky, hrany predstavujú ulice, cez ktoré vozidlo prechádza 
pre splnenie úlohy. Hrany sú ohodnotené dĺžkou príslušnej ulice. Samotné modelovanie úlohy 
čínskeho poštára vychádza z uzavretého eulerovského sledu. S využitím optimalizačných 
metód je následne možné vytvoriť efektívny model, ktorý minimalizuje náklady na prepravu 
a môže minimalizovať i potrebu vozidiel.  

ZÁVER 

Reverzná logistika je veľmi špecifická časť logistického procesu. Najmä čo sa týka 
lokalizácie zberných bodov a riešenia zvozovej úlohy. Špecifické požiadavky sú jednak na 
vytvorenie miest, kde sú umiestnené zberné nádoby tak, aby bola prijateľná vzdialenosť 
nádoby od vchodu, miesto by malo byť v blízkosti komunikácie, pre jednoduchý prístup 
a manévrovanie zberného vozidla. Takto umiestnená nádoba by nemala zbytočne blokovať 
priestor (napr. parkoviska) a zároveň by nemala byť príliš rušivý efekt pre jej okolie. Samotný 
zvoz odpadu by mal byť naplánovaný tak, aby sa jeho podstatná časť (ak už nie je možné celý 
tento proces vykonať inak), diala mimo dopravnej špičky. V opačnom prípade dochádza 
k spomaleniu plynulosti cestnej premávky a nežiadúcemu obmedzeniu ostatných účastníkov 
na cestnej sieti.  
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DYNAMICKÉ DOPRAVNÉ INFORMÁCIE AKO PODPORA 
RIADENIA PREPRAVY 

 

Abstrakt 
V článku sú porovnané možnosti zdieľania dopravných informácií ako podpora riadenia 

prepravy za účelom minimializácie časov zdržania z dôvodu dopravných obmedzení na 

pozemných komunikáciách. 

 
Klíčová slova: dopravné informácie, riadenie prepravy, optimalizácia 

 

 

ÚVOD 

Stále zvyšujúce sa zahusťovanie cestnej siete spôsobujú značné problémy pri plynulosti 
prepravy tovaru. Z tohto dôvodu je veľmi potrebné, aby bol vodič včasne informovaný 
o dopravnej situácií na jeho prepravnej trase. Na základe týchto informácií môže vodič 
alternatívne pokračovať v preprave tak, aby minimalizoval zdržanie. V našich podmienkach 
existujú viacero spôsobov dynamického informovania vodičov online v reálnom čase. Každý 
zo systémov má svoje výhody a možnosti využitia. V tomto článku budem analyzovať 4 
možnosti zdieľania informácií – primárne telefonické zdieľanie informácií, informovanie 
prostredníctvom rádia, informovania prostredníctvom mobilnej aplikácie, informovanie 
prostredníctvom sociálnej siete. Analýza využiteľnosti systémov je na dvoch modeloch – 
vnútroštátna nákladná doprava a rozvozová doprava.  

1. PRIMÁRNE TELEFONICKÉ INFORMOVANIE 

Tento spôsob zdieľania informácií je charakteristický svojou jednoduchosťou. Jeho 
využitie je najmä vo väčších firmách, kde si vodiči zdieľajú informácie o dopravnej situácií 
cez telefón. Jedná sa o zdieľanie informácií rôzneho druhu (dopravná nehoda, uzávierka, 
kolóna a pod.). Vodič, na ktorého trase sa nachádza komplikácia, zatelefonuje dispečerovi, 
ktorý operatívne zmení trasovanie prepráv. Prípadne priamo vodičovi, o ktorom vie, že pôjde 
touto trasou. Toto zdieľanie je možné vykonať i prostredníctvom CV vysielačky. 
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Zdroj: autor 

Obr. 1 - Systém primárneho zdieľania informácií 

 
Výhodou je, že informácie sú relatívne presné a detailné, pokiaľ vodič pozná svoju 

trasu. Vodič môže opísať všetky informácie o udalosti, prípadne môže odporučiť 
i alternatívnu trasu prepravy. Zásadnou nevýhodou tohto systému je, že vodič musí 
telefonicky informovať dispečera. Ten následne informuje zvyšných vodičov. Takto dochádza 
k zdĺhavému prenosu informácií. Jedná sa o cielené informácie smerujúce k danému vodičovi, 
ktorý ich využije. Ide však o uzavretý informačný tok, keďže informácie sú získavané 
z interných zdrojov a sú distribuované len vodičom v rámci danej spoločnosti. Informácie sú 
však overené, keďže nejde o anonymný zdroj a sú poskytované pre vlastné účely firmy. 
Zásadnou nevýhodou z hľadiska bezpečnosti je, že informáciu vodič väčšinou telefonuje 
počas jazdy a tak má zníženú pozornosť pri jazdení. V priemere zdieľanie informácií trvá cca 
5 sekúnd priamej nepozornosti súvisiacej s hľadaním telefónu a hľadaním kontaktu. Samotné 
telefonovanie dispečerovi alebo inému vodičovi následne trvá približne od 30 sekúnd do 2 
minút. Počas tejto doby vozidlo pokračuje v jazde, prípadne pri pojazde v kolóne môže dôjsť 
k nehode.  Následné zdieľanie informácií je zdĺhavé. Pri tomto systéme môže dispečer 
informovať vodičov aj z externých zdrojov, akými sú internet alebo rádio.  Informácie sú však 
získavané veľmi rýchlo a nie sú viazané na pravidelné časové vysielanie.  

2. ZDIEĽANIE INFORMÁCIÍ PROSTREDNÍCTVOM RÁDIA 

Tento druh informácií je na vyššej úrovni zdieľania a informovanosti. Tento druh 
informácií sa zdieľa prostredníctvom rozhlasového vysielania zväčša v pravidelných 
intervaloch. Obvykle po alebo pred vysielaním správ každú pol hodinu, prípadne každých 20 
minút, v závislosti od rádiostanice. V rámci Slovenskej republiky existuje viacero subjektov, 
ktoré zbierajú a poskytujú dopravné informácie svojím užívateľom. Fungujú profesijne 
organizácie poskytujúce dopravné informácie. Mimo to existuje mnoho rádií, ktoré majú 
vlastné centrum zberu informácií. Tieto následne zdieľajú svojím poslucháčom. Zbierajú sa 
informácie rôzneho druhu o situácií na pozemných komunikáciách (dopravné nehody, 
uzávery, radary, ...). Najväčšou nevýhodou je, že informácie sú globálneho charakteru, keďže 
v našich podmienkach ešte neexistuje lokálne vysielanie dopravných informácií podľa krajov 
(alebo iných území). 
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Zdroj: autor 

Obr. 2 - Systém zdieľania informácií prostredníctvom rádia 

 
Prevádzkovatelia zväčša získavajú informácie od profesionálnych informátorov, 

ktorými sú zväzy dopravcov, záchranné zložky, polícia, správcovia cestnej siete a pod. Tí 
poskytujú informácie najmä pre znižovanie komplikácií cestách pri výkone ich činnosti. Tieto 
zdroje informácií bývajú zväčša veľmi detailné a presné. Tieto informácie netreba dodatočne 
overovať, keďže ide o dôveryhodných informátorov. Títo informátori poskytujú informácie 
najmä generálneho charakteru, o väčších dopravných udalostiach (dlhodobé uzávierky cestnej 
siete z dôvodu údržby alebo stavebných prác, uzávierky cesty z dôvodu dopravnej nehody 
prípadne jej odstraňovanie, prípadne tvorbu kolón a pod.). Tieto informácie sú globálneho 
charakteru a vzťahujú sa zväčša na hlavné tepny cestnej siete, prípadne dopravne významné 
komunikácie. Podstatou je, že tieto úseky sú využívané väčším množstvom vodičov.  

Tieto generálne údaje sú doplňované, údajmi neprofesionálnych informátorov, ktorí sa 
delia na dve kategórie. Sú nimi registrovaní informátori, ktorí sú v evidovaní v oficiálnej 
databáze informačného subjektu. Títo informátori majú vyššiu bonitu dôveryhodnosti, a ich 
informácie zväčša nemusia byť dodatočne overované. Mnohé subjekty svojich informátorov 
motivujú cez odmeňovanie rôznymi predmetmi, zväčša súvisiacimi s motorizmom (asistenčné 
karty, diaľničné známky, výbava do vozidla a pod.). Týmto si zaisťujú vstup informácií od 
motoristov do informačného centra. Mimo to existujú i neregistrovaní informátori, ktorí môžu 
rovnakým spôsobom zdieľať informácie o dopravnej situácií. Ich informácie sa však overujú 
prostredníctvom profesionálnych informátorov alebo cez informácie od iných informátorov. 
Informácie od neprofesionálnych informátorov nie sú vždy presné a často dopĺňané 
o subjektívne vyjadrenie vzniknutej situácie. U oficiálnych informátorov je „predpísaný 
postup“, akým majú poskytovať informácie. Pri nahlasovaní majú informovať o mieste, druhu 
udalosti, rozsahu, zdržaní, prípadne alternatívnej trase prepravy.  

3. ZDIEĽANIE INFORMÁCIÍ PROSTREDNÍCTVOM MOBILNÝCH APLIKACÍ 

V súčasnej dobe je s príchodom nových technológií možné využívať rôzne aplikácie 
priamo v mobilom telefóne, či už platené alebo bezplatné. Väčšina zariadení funguje na 
platforme Android, ktorý podporuje celú škálu aplikácií na navigovanie a zdieľanie 
informácií. Medzi svetovo najpoužívanejšie patrí aplikácia Waze. Ide o navigačnú aplikáciu, 
ktorá funguje v dvoch režimoch – online a offline. V prípade offline používania slúži 
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aplikácia iba ako navigácia. Pre zdieľanie dopravných informácií a ich získavanie je potrebné 
využívať aplikáciu v online režime, t.j. s pripojením na mobilný internet. Waze funguje na 
vlastných mapových podkladoch, ktoré sú pravidelne tvorené a upravované užívateľmi buď 
priamo v aplikácií alebo cez webový editor. Toto je veľkou výhodou tohto druhu navigácie, 
keďže týmto spôsobom je zabezpečené stále aktuálne vykreslenie cestnej siete. V niektorých 
prípadoch je možné tvrdiť, že táto aplikácia má lepšie mapové podklady ako profesionálne 
navigácie, ktoré sú poskytované len po ich kúpe. Pre správne fungovanie aplikácie je potrebné 
aby zariadenie bolo umiestnené na čelom skle vozidla. Najmä v prípade lacnejších mobilných 
zariadení je problém so silou GPS prijímača, ktorý nesprávne vyhodnocuje umiestnenie na 
mape. Riešením tohto problému je GPS zosilovač, ktorý zlepší príjem a teda i zefektívni 
fungovanie aplikácie.  

Aplikácia ponúka zdieľanie celého spektra dopravných informácií v reálnom čase. 
Dopravné informácie sú rozdelené do kategórií – kongescia, policajná hliadka, nehoda, 
nebezpčie na ceste, uzávierka cesta a rýchlostná kamera. V týchto kategóriách je možné 
relatívne v krátkom čase upozorniť na skoro každú situáciu, ktorá sa bežne počas prevádzky 
na pozemných komunikáciách môže udiať. K udalosti je možné pridať popis, prípadne 
vytvoriť foto. Mimo týchto informácií je možné cez aplikáciu editovať mapu, zdieľať cenu 
pohonných látok, prípadne komunikovať s ostatnými používateľmi. Samotné používanie 
aplikácie a zdieľanie aplikácií je veľmi jednoduché a intuitívne. Upozornenie na udalosť trvá 
v priemere 5s bez popisu udalosti. Väčšina užívateľov využíva práve takúto formu zdieľania 
informácií, keďže informácie do systému zadávajú vodiči, ktorí ju zdieľajú počas jazdy. 
Spomedzi skúmaných alternatív ide o najpriaznivejší spôsob čo do bezpečnosti a sústredenia 
vodiča na jazdu. Zdieľaná informácia sa zobrazí v systéme okamžite a jej trvanie je do chvíle, 
kým ju niektorí z používateľov nezruší ako už neplatnú. Samotná navigácia vie hlasovo 
upozorniť vodiča, že pred ním je dopravná udalosť pomenovaním základnej kategórie (napr. 
„pred Vami je hlásená dopravná nehoda“).  

 

Zdroj: waze.com 

Obr. 3 - Zdieľanie informácií cez mobilnú aplikáciu 
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Tento systém vyžaduje pre svoje fungovanie platformu Android a pre zdieľanie 
internetové pripojenie. Obstarávacia cena mobilného telefónu podporujúceho túto aplikáciu sa 
pohybuje od 80 €. Spotreba dát aplikácie závisí od jej využívanie, prípadne od množstva 
zdieľaných infromácií, ktoré sú posielané na server. Je veľmi náročné presne definovanie 
spotreby dát za isté obdobie. v rámci nášho merania prešlo vozidlo denne približne 470 km, 
pričom spotreba dát bola necelých 23 Mb. Ak uvažujeme, že mesiac má 22 pracovných dní 
a aplikácia sa bude aktívne využívať, jej spotreba dát je vo výške približne 500 Mb. 
V závislosti od mobilného operátora by spotreba internetu stála od 8€. Zároveň je potrebné 
zdôrazniť, že momentálne aplikácia funguje len v jednoduchom režime, teda nie je upravená 
pre nákladnú alebo autobusovú dopravu. Z tohto dôvodu, najmä pri navigácií je potrebné aby 
vodič sledoval trasu prepravy a sú si upravil podľa obmedzení tohto druhu dopravy. Zároveň 
by mohol nastať problém pri využívaní aplikácie staršími užívateľmi, ktorí nie sú natoľko 
technický zdatný, aby bolo jej využívanie pre nich prirodzené a teda i prínosné.  

4. ZDIEĽANIE INFORMÁCIÍ PROSTREDNÍCTVOM SOCIÁLENYCH SIETÍ 

Táto alternatíva je skôr doplnkovou možnosťou zdieľania údajov. Najmä ak vodič už 
vedie vozidlo, nemá možnosť plnohodnotne prehliadať sociálne siete cez svoje mobilné 
zariadenie, aby si vedel zistiť informácie o dopravnej situácií, prípadne tieto zdieľať. Zároveň 
treba poznamenať, že takáto činnosť je z hľadiska platnej legislatívy neprípustná. V druhom 
rade je zdieľanie informácií prostredníctvom sociálnej siete určené len na vybrané menšie 
územie mesta, alebo okresu. Používateľ môže prostredníctvom internetu (napr. cez Facebook, 
Google+ a pod.) zdieľať akúkoľvek informáciu či už v textovej podobe, s fotografiou alebo 
videom. Zároveň môžu ostatný užívatelia túto udalosť okomentovať – detaily dopravnej 
udalosti, prípadne možnosti obchádzkovej trasy a pod. Používateľom príde notifikácia 
o vzniknutej udalosti. Ide o veľmi zdĺhavé zdieľanie i prezeranie stavu v cestnej sieti. 
Zdieľanie informácií takýmto systémom by počas jazdy vodičom by bolo obzvlášť 
ohrozujúce pre účastníkov cestnej premávky. Takýto spôsob zdieľania informácií by bol 
možný pri rozvozovej a zvozovej úlohe v rámci mesta prípadne taxislužbe, kedy vodič často 
zastavuje vozidlo a má teda možnosť si prečítať na internete správy o dopravnej situácií, 
prípadne môže takéto informácie i zdieľať. Vzhľadom ku skutočnosti, že tento spôsob je pre 
uzavreté malé územie, bývajú takto zdieľané i informácie, ktoré by do vyššie uvedeného 
systému zdieľania nedostali. V rámci skúmania jednotlivých systémov asi polovica údajov 
zdieľaná prostredníctvom sociálnej siete nebola uvedená cez iný informačný kanál.  
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Zdroj: autor 

Obr. 4 - Systém toku odpadov 

ZÁVER 

Jednotlivé systémy zdieľania informácií boli aplikované pre dva modely vykonávania 
preprav – vnútroštátnu nákladnú dopravu a mestskú rozvozovú úlohu. Prvá alternatíva bola na 
trase Čadca – Bratislava a späť s dĺžkou prepravy 470 km denne, pričom priemerná doba 
prepravy trvá približne 5,5 hodiny. Prepravu vykonávali dve za sebou idúce vozidlá, pričom 
jedno využívalo získavanie údajov cez rádio a aplikáciu Waze a druhé išlo bez dopravných 
informácií. Na prepravnej trase sa vyskytlo viacero prekážok, ktoré neovplyvňovali plynulosť 
cestnej premávky a dve, ktoré ovplyvnili jazdu vodiča. Vodič využívajúci dopravné 
informácie bol informovaný o odstavených troch dostavených vozidlách a dvoch policajných 
hliadkach, čo malo skôr informatívny charakter. Bol zároveň informovaný o práci na ceste 
a dopravnej nehode. Na základe tejto informácie využil alternatívnu trasu, pričom sa skrátila 
doba prepravy a približne 30 minút oproti vodičovi, ktorý tieto informácie nemal. Pri 
rozvozovej úlohe bol vodič informovaný pomocou aplikácie Waze a sociálnej siete. Rozvoz 
sa konal v meste Žilina. Vodič na základe informácií menil postupnosť jednotlivých zastávok 
tak, aby sa vyhol zdržaniu na ceste.  
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APLIKÁCIA VYBRANÝCH DYNAMICKÝCH MODELOV 
KVALITY V PODMIENKACH ŽELEZNIČNEJ NÁKLADNEJ 

DOPRAVY  
 

 

ÚVOD  

Kvalita služieb železničnej nákladnej dopravy je v súčasnej dobe často diskutovaný 
problém, najmä vzhľadom na jestvujúce konkurenčné prostredie dopravného trhu. Železničný 
dopravný podnik musí hľadať cesty identifikácie kvality, prostredníctvom ktorých čo 
najpresnejšie zachytí procesný charakter poskytovaných služieb. 

Jedným z cieľov železničného podniku pôsobiaceho v oblasti služieb železničnej 
nákladnej dopravy je získanie trvalého podielu na trhu s perspektívou jeho zvyšovania. Tento 
cieľ možno naplniť prostredníctvom neustáleho sledovania a hodnotenia kvality 
poskytovaných služieb, so zohľadnením špecifických charakteristík všetkých častí 
prepravného procesu. 

V praxi sú používané rôzne objektívne i subjektívne metódy hodnotenia kvality služieb, 
avšak oblasť využitia dynamických modelov v železničnej nákladnej doprave doteraz nie je 
preskúmaná. Dynamické modely kvality služieb, uvedené v príspevku, sú novodobým 
trendom v manažérstve kvality. Sledujú procesný charakter poskytovaných služieb, ktoré sú 
jedinečné, neopakovateľné a neustále meniace sa. 

 
CHARAKTERISTIKA VYBRANÝCH DYNAMICKÝCH MODELOV 

V oblasti poskytovania služieb v železničnej doprave je nevyhnutné zohľadniť, že 
požiadavky a nároky zákazníkov sa v čase menia. Treba vedieť v každom okamihu prepravnej 
služby, aké sú očakávania zákazníka, nakoľko je to práve on, kto hodnotí kvalitu 
poskytnutých služieb a rozhoduje sa o opätovnom využití alebo nevyužití služieb dopravcu.  

V súčasnosti je v oblasti služieb používaných viacero dynamických modelov kvality 
medzi ktoré patria napríklad Model Stauss a Neuhas, Model Liljander a Strandvik, Model 
Raymond Fisk, Model Boulding, Model Lynn Schostack, Model Christian Grönroos, Model 
Leonard Berry. Aplikácia týchto modelov v oblasti služieb tvorí prvý predpoklad pre ich 
úspešnú aplikáciu aj do odvetvia železničnej dopravy. 

V uskutočnenom výskume na Katedre železničnej dopravy boli pre aplikáciu do odvetia 
železničnej nákladnej dopravy overené nasledujúce dynamické modely: 

• procesný model Bouldinga a spol., 

• kvalitatívny model spokojnosti Staussa a Neuhausa. 

Model Bouldinga je založený na faktore času, teda na predpoklade, že potreby 
a očakávania zákazníka sa v priebehu času menia a v konečnom dôsledku môžu zapríčiniť 
rôzne typy správania sa zákazníka voči poskytovateľovi služby. Model je zameraný na 
vnímanie kvality, ktoré je ovplyvňované tromi faktormi a to tzv. „bude“ očakávania, ktoré 
predstavujú úroveň služby / výkonu, ktorú považuje zákazník za pravdepodobnú  pred 
použitím služby, ktorým predchádzajú „má byť“ očakávania o kvalite služby vo vzťahu „čo 
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by sa malo stať“, ktoré znázorňujú predstavy zákazníka ohľadne primeraného výkonu, ktorý 
prisľúbil poskytovateľ služby. 

Kvalitatívny model spokojnosti Staussa a Neuhausa oproti iným modelom spochybňuje 
fakt, že vysoký stupeň spokojnosti vedie automaticky k vysokej lojalite zákazníka. Toto 
tvrdenie sa opiera o príčiny ako rôznorodosť potrieb zákazníka či dostupnosť iných alternatív. 
V rámci modelu možno rozlíšiť tri typy spokojného zákazníka a dva typy nespokojného 
zákazníka: 

• Spokojný zákazník s rastúcimi požiadavkami. Vyznačuje sa vysokou spokojnosťou 

s poskytovateľom služby, ktorá núti podnik zvyšovať a zlepšovať kvalitu služieb. 

• Stabilne spokojný zákazník, ktorý sa vyznačuje pasívnym správaním,  nenúti podnik 

zvyšovať výkony a nesťažuje sa. 

• Rezignovane spokojný zákazník, ktorý prejavuje istú ľahostajnosť voči vzťahu k podniku. 

Tento postoj môže byť spôsobný práve nedostatkom rôznych alternatív. 

• Stabilne nespokojný zákazník, ktorý prejavuje slabú úroveň aktivity a je nespokojný so 

službami podniku. 

• Nespokojný zákazník s rastúcimi požiadavkami, ktorý prejavuje svoju nespokojnosť a pre 

daného dopravcu by sa už nerozhodol. 

Hranicu prijateľnosti predstavuje tretí typ zákazníka (rezignovane spokojný), pričom 
stabilne nespokojný zákazník predstavuje pre spoločnosť tzv. nevyhovujúcu kvalitu. Kritické 
miesto, kedy je spoločnosť nútená k výrazným zmenám, aby si udržala zákazníka predstavuje 
nespokojný zákazník s rastúcimi požiadavkami. 

 

OVERENIE MODELOV PRE APLIKÁCIU V ŽELEZNIČNEJ NÁKLADNEJ 
DOPRAVE PROSTREDNÍCTVOM USKUTOČNENÉHO VÝSKUMU 

V roku 2013 / 2014 bol na Katedre železničnej dopravy na Žilinskej univerzite 
uskutočnený vedecký výskum. Cieľom výskumu bolo posúdiť možnosť aplikácie procesného 
modelu Bouldinga a kvalitatívneho modelu spokojnosti Staussa a Neuhausa v podmienkach 
železničnej nákladnej dopravy. Predmetov výskumu boli služby poskytované spoločnosťou 
ZSSK CARGO na území žilinského regiónu. Pre potreby výskumu bolo oslovených 141 
prepravcov. 

V rámci výskumu boli stanovené štyri nasledujúce hypotézy: 
Hypotéza 1: Predpokladáme, že 70 % oslovených prepravcov využíva služby ZSSK CARGO 
dlhodobo (tzn. nad 5 rokov). 
Hypotéza 2: Predpokladáme, že najväčšou mierou negatívne ovplyvnia kvalitu 
poskytovaných služieb ZSSK CARGO tieto dimenzie kvality služieb: starostlivosť 
o zákazníka, spoľahlivosť a dodacie lehoty. 
Hypotéza 3: Predpokladáme, že 30 % prepravcov, ktorí využívajú služby ZSSK CARGO, 
hodnotia poskytované služby rovnako pred prepravou aj po preprave. 
Hypotéza 4: Predpokladáme, že 40 % prepravcov hodnotí pomer kvalitu ku cene ako 
nezodpovedajúci. 
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Jednotlivý prepravcovia boli oslovovaní telefonicky, osobným kontaktom 
a prostredníctvom dotazníka zaslaným na ich e-mailovú adresu. Na základe odpovedí 
respondentov bolo možné pristúpiť k vyhodnoteniu stanovených hypotéz. 
 

Overovanie hypotézy 1 

Pre overenie hypotézy 1, bola prepravcom položená základná otázka: „Ako dlho ste 
zákazníkom spoločnosti ZSSK CARGO?“. Rozdelenie prepravcov podľa doby využívania 
služieb ZSSK CARGO je dokumentované v nasledujúcej tabuľke 1.  

 
Tab. 1 - Rozdelenie prepravcov podľa dĺžky spolupráce so ZSSK CARGO 

  Počet odpovedí % 

Krátkodobo (do 1 roku) 2 3,45 

Strednodobo (1-5 rokov) 17 29,31 

Dlhodobo (nad 5 rokov) 39 67,24 

∑ 58 100 
   Zdroj: výskum KŽD 

Hypotéza 1 sa potvrdila, nakoľko zo všetkých prepravcov, ktorí poskytli odpoveď, až 
67,24 % patrilo do skupiny dlhodobých zákazníkov. 
 

Overenie hypotézy 2 

Pre overenie hypotézy 2 museli prepravcovia jednotlivým dimenziám kvality 
(starostlivosť o zákazníka, spoľahlivosť, dodacie lehoty, bezpečnosť, dostupnosť a iné) 
prideliť váhu dôležitosti a stupeň plnenia a to na základe bodovej škály stanovenej od 1 – 5. 

Pre váhu dôležitosti platilo hodnotenie 1 = veľmi dôležitý, 2 = dôležitý, 3 = priemerne 
dôležitý, 4 = nedôležitý, 5 = veľmi nedôležitý. Bodová škála pre určenie stupňa plnenia bola 
obdobná a to 1 = veľmi spokojný, 2 = spokojný, 3 = priemerný, 4 = nespokojný, 5 = veľmi 
nespokojný (pričom tieto hodnotenia zodpovedali hodnoteniu modelu Staussa a Neuhasa). 
Vyhodnotenie získaných výsledkov, v rámci dimenzií stanovených v hypotéze 2, je uvedené 
na nasledujúcich obrázkoch 1, 2 a 3. 

Dimenziu kvality služieb „starostlivosť o zákazníka“ možno chápať ako 
kvalifikovanosť a správanie zamestnancov železničného podniku a spoluprácu pri spracovaní 
ponuky prepravy. Plnenie tejto dimenzie je v súlade s požiadavkami prepravcov a je 
znázornené na obrázku 1. 
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                                                                                                Zdroj: výskum KŽD 

Obr. 1 - Výsledky pre dimenziu kvality „starostlivosť o zákazníka“ 
 

Dimenziu kvality služieb „spoľahlivosť“, možno chápať ako schopnosť ponúknuť 
sľúbenú službu presne a spoľahlivo, schopnosť splniť očakávania zákazníka. Túto dimenziu 
považovalo až 98,28 % prepravcov za veľmi dôležitú ale stupeň plnenia bol len na úrovni 
hodnotenia 4 = nespokojní, čo je graficky znázornené na obrázku 2.  

 
                                                                                                        Zdroj: výskum KŽD 

Obr. 2 - Výsledky pre dimenziu kvality „spoľahlivosť“ 
 
Dimenzia kvality služieb „dodacie lehoty“, môže byť chápaná ako určená alebo 

dohodnutá lehota, počas ktorej je dopravca povinný zásielku prepraviť a pristaviť na odber 
prijímateľovi. Až 94,83 % respondentov považovalo túto dimenziu kvality za veľmi dôležitú, 
ale opäť stupeň plnenia hodnotili na úrovni 4 = nespokojný. Výsledky pre jednotlivé 
hodnotenia sú uvedené na nasledujúcom obrázku 3. 
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        Zdroj: výskum KŽD 

Obr. 3 - Výsledky pre dimenziu „dodacie lehoty“ 

 
Na základe zisteného možno povedať, že hypotéza 2 bola čiastočne prijatá nakoľko sa 

pri overení potvrdilo, že dimenzie kvality „spoľahlivosť“ a „dodacie lehoty“ negatívne 
ovplyvňujú kvalitu poskytovaných služieb. 
 

Overenie hypotézy 3 

Pre potvrdenie alebo vyvrátenie hypotézy 3 mali prepravcovia porovnať ich očakávania 
pred prepravou (očakávaná kvalita) s kvalitou vnímanou po preprave a zhodnotiť na koľko % 
sú tieto dva druhy kvality identické. Percentuálne hodnotenie kvality bolo nasledujúce: 

• 100 – 80 % úplne identické druhy kvality, 

• 79 – 60 % takmer úplne identické druhy kvality, 

• 59 – 40 % identické druhy kvality, 

• 39 – 20 % takmer neidentické druhy kvality, 

• 19 – 0 % neidentické druhy kvality. 

Hypotéza 3 sa potvrdila, nakoľko bolo predpokladané, že 30 % prepravcov bude 
hodnotiť poskytované služby rovnako pred prepravou aj po preprave tzn. že služby budú 
úplne identické. Hypotéza 3, na základe výsledkov uvedených v nasledujúcom obrázku 4, 
bola prijatá nakoľko až 34,88 % prepravcov zúčastnených na výskume uviedlo, že tieto 
služby sú úplne identické. 
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                  Zdroj: výskum KŽD 

Obr. 4 - Porovnanie očakávanej a vnímanej kvality 
 

Overenie hypotézy 4 

 Pri overovaní tejto hypotézy bolo potrebné aby prepravcovia porovnali kvalitu 
poskytovaných služieb s cenou resp. určiť či pomer kvality a ceny splnil ich očakávania. Pre 
hodnotenie bola opäť použitá bodová škála od 1 – 5, kde 1 = kvalita úplne zodpovedá cene a 5 
= kvalita vôbec nezodpovedá cene. Na nasledujúcom obrázku 5 sú dokumentované početnosti 
jednotlivých odpovedí. 

 
         Zdroj: Výskum KŽD 

Obr. 5 - Zobrazenie početnosti odpovedí pre porovnanie kvality a ceny 
 
Hypotéza 4 bola potvrdená nakoľko predpokladom bolo, že 40 % prepravcov bude 

hodnotiť pomer kvality ku cene ako nezodpovedajúci. Overením bolo zistené, že 39,66 % 
prepravcov tento pomer skutočne hodnotí ako nezodpovedajúci. Hypotéza bola preto prijatá. 
Závery overenia modelov pre aplikáciu v železničnej nákladnej doprave  
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 Výskumom bolo dokázané, že vybrané dynamické modely Boulding, Stauss 
a Neuhaus sú aplikovateľné v praktickej prevádzke v podmienkach železničnej nákladnej 
dopravy, nakoľko sa zaoberajú dynamickými aspektmi kvality a spokojnosti prepravcov. 
Pomocou týchto modelov možno sledovať celkovú spokojnosť s poskytovanými služba, teda 
od ich začatia až po ich ukončenie. 

Pre komplexnejšie pochopenie potrieb prepravcov v železničnej nákladnej doprave 
a odhalenie chýb, resp. príčin ich nespokojnosti, možno tieto modely prepojiť s ďalšími 
metódami hodnotenia kvality a spokojnosti ako sú metóda FMEA, Ishikawov diagram, či 
multrikriteriálna analýza. 
 

NÁVRH APLIKÁCIE MODELOV V PODMIEKACH ŽELEZNIČNEJ NÁKLADNEJ 
DOPRAVY 

 Na základe vykonaného výskumu boli odhalené slabé miesta prepravného reťazca. 
Prepravcovia najčastejšie vyjadrovali nespokojnosť s dimenziami ako sú spoľahlivosť, 
bezpečnosť a technický stav vozňov. 

Zvyšovanie kvality v týchto oblastiach je v praxi náročné, nakoľko podlieha finančným 
nárokom, prístupu štátu i manažérov železničného podniku. Aby sa mohlo pristúpiť 
k zvyšovaniu kvality je nevyhnutné poznanie obmedzení, ktoré negatívnym spôsobom 
ovplyvňujú kvalitu služieb. 

Dynamické modely kvality možno v oblasti železničnej nákladnej dopravy aplikovať 
podľa krokov nasledujúceho obrázka. 

 
 
 

 

 

 

         Zdroj: výskum KŽD 

Obr. 6 - Kroky aplikácie dynamických modelov 

Pre jednotlivé kroky aplikácie dynamických modelov boli vo výskume stanovené 
metodiky postupov resp. algoritmy využívania jednotlivých metód. Dodržaním týchto 
postupov môže dôjsť k úplnej implementácií dynamických modelov do prevádzky a tým 
zvýšeniu výkonu a reflektovaniu kvality, akú prepravcovia naozaj požadujú. 
 

 

ZÁVER  

Z vykonaného výskumu vyplýva, že uvedené dynamické modely sú aplikovateľné 
v praktickej prevádzke železničnej nákladnej dopravy. Medzi základné výhody, ktoré prináša 
aplikácia modelov do prevádzky patrí predovšetkým analyzovanie kvality prepravného 
procesu a odhaľovanie jeho úzkych miest. Ďalšou výhodou je univerzálnosť modelov 
a možnosť ich využitia v akomkoľvek odvetví, či podniku.  
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Definované úzke miesta, tj. obmedzenia, bránia zlepšovaniu procesov a tým zvyšovaniu 
celkovej kvality poskytovaných služieb. Preto by sa mali stať predmetom skúmania za účelom 
definovania nápravných opatrení a ich následným vykonaním. Odstránením úzkych miest 
dôjde k zvýšeniu kvality prevádzkových procesov, ktorá je naliehavou podmienkou udržania 
podnikov v konkurenčnom podnikateľskom prostredí.  

 
 

Príspevok vznikol v rámci riešenia grantového projektu VEGA 1/0701/14 „Vplyv liberalizácie 
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a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline. 
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ABSTRACT 

The paper deals with the economic efficiency of the funds spent while providing public 

transport services. The first part of the paper is aimed at a possible approach to increasing 

economic efficiency of money spent and the impact of public procurement on the costs of 

public authorities. Another part elaborates a proposal for evaluation process of bids in order to 

achieve the highest efficiency when concluding public services contracts. 
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INTRODUCTION 

Public passenger transport is supported from public resources almost in all EU states. 
Regulation (EC) No 1370/2007 was adopted in order to ensure that financial support is 
transparent and efficient. The regulation requires the public authorities to ensure provision of 
public transport services in an effective manner which requires to employ public procurement 
in many cases. The procurement represents also a tool for achieving higher economic 
efficiency of the funds spent in providing public transport services. The value obtained from 
the funds spent includes obtaining the maximum economic, social and environmental benefits 
from a realized activity at the lowest possible total costs associated with planning, designing, 
acquisition, and operation. It should be noted that effectivity of public transport services in 
procurement process can be defined as: 

• the best possible outcome for the funds spent on achieving the objectives of public 

authorities as well as meeting the needs of the public, 

• the best possible outcome under predefined total costs, 

• an optimal combination of the total costs and service quality in order to meet the 

requirements of users. 

The objective of the paper is to point out advantages of public procurement in provision 
of public transport services. A proposal for evaluation process of bids from the position of 
public authorities is also a part of this paper. 

1. IMPACT OF PUBLIC PROCUREMENT ON THE COSTS OF PUBLIC 
AUTHORITIES IN PROVISION OF PUBLIC TRANSPORT SERVICES 

Obtaining the best value for the funds spent can be characterized in general as a 
purchase of goods or services which bring desired output in an efficient and economic 
manner. Efficiency and economy have financial as well as non-financial attributes. Non-
financial attributes include, for example: 

• quality (of supplier or product), 

• impact on the public and the environment (positive or negative impacts on connectivity of 

regions, air and soil pollution, and etc.), 

• design integrity (skilled and qualified suppliers), 

• innovations, 

• training and development opportunities (e.g. valuation of suppliers who invest in 

capability of workforce), 

• health and safety practices (e.g. valuation of suppliers who meet specified standards), 

• capital invested. 

The purpose of public procurement in relation to obtaining the best value for the funds 
spent should be: 
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• to maintain the determined (identified) economic efficiency by ensuring that the expected 

value is delivered, the expected quality is provided, and the expected costs and time are 

not exceeded, 

• where possible, to enhance economic efficiency by enabling the identification of a right 

solution with higher value (e.g. higher quality) or at lower total costs than it was expected 

in the initial evaluation of economic efficiency. 

Based on experience from abroad, it can be concluded that procurement through a 
competitive tendering decreases the costs associated with the provision of public transport 
services. The competitive tendering represents an operator selection system from a group of 
candidates (bidders) in order to ensure the required service level as well as efficient and 
sustainable level of costs. As an example may be mentioned a change in provision of public 
transport services, i.e. transformation from the direct award of a public service contract to the 
services provided through the competitive tendering in city of Adelaide in Australia, where 
the outcomes from the introduction of the competitive tendering in Adelaide were as 
follows [1]: 

• Increase of the range of provided services by 14 % - increase is mainly attributed to the 

effective and efficient use of vehicle fleets from operators’ side. 

• Overall improvement in the service quality, in particular through enhancing the reliability 

– e.g. improving adherence of timetables, e.g. the arrivals ‘on time’ in the range of 0 – 5 

minutes increased from 72 % in 2000 to 91 % in 2007; also improving the offer of links 

according to passenger requirements. 

• Increase of passengers transported by 15 % - mainly through additional services during 

the time beyond peak hours. These services were funded by using cost savings obtained 

by the introduction of the competitive tendering. 

• Decrease of unit costs per a bus kilometre in the range from 26 – 31 %. It was reflected in 

a reduced need of financing from public funds. 

Savings of the funds from public resources through cost decrease in provision of public 
passenger transport can be also seen based on the data shown in Table 1, which provides cost 
savings associated with the initial round of competitive tendering in selected countries and 
cities. 

Majority of the contracts represented gross cost contracts (e.g. London, Helsinki, 
Stockholm, and Helsingborg). For some gross cost contracts, there were indicated additional 
payments related to service quality (Helsinki, Copenhagen) or transported passengers (Perth). 
Net cost contracts were recorded in the Netherlands. The contract period was in the range of 4 
to 6 years with the most common frequency of 5 years. Concluding public service contracts 
through competitive tendering brought an increase in quality and service scope, a decrease 
fares and the age of vehicle fleets in analysed cities. 
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Experience with subsequent rounds of competitive tendering did not bring as positive 
benefits in cost savings as in the first rounds. The results were usually increase of unit costs 
and tender prices compared to the situation from the first rounds (Table 2). The increase could 
be associated with increased demands on service quality that were included in contracts, e.g. 
the use of low-floor buses or lower age of vehicles. Also, it could be attributed to better 
experience of bidders while estimating costs and submitting bids. Last but not least, inflation, 
labour costs and fuel prices have influence in this area. 

 
Tab 1 -Cost savings achieved in the first rounds of competitive tendering  

Country  City  

Initial 
rounds of 

competitive 
tendering 

Contract scope 
Unit cost 
savings 

Great Britain 
London 1985 - 2000 route contract/s 51% 
Rest of GB 1986 - 1999 route contract/s 54% 

Norway Lillehammer  1994 route contract/s 21% 

Sweden 
Stockholm 1989 route/network contract 20 % - 32 % 

Helsingborg 1992 network contract 27% 
Finland Helsinki 1995 network contract 17 % - 34 % 
Denmark Copenhagen 1990 - 2002 route contract/s 24 % 
Netherlands  Amersfoort 2002 network contract 37 % 
Italy Rome 2001   8 % 
Australia Perth  1995 - 1998 network contract 22 % 

Source: [2] 

Tab 2 -Cost savings achieved in subsequent rounds of competitive tendering 

Country City 
Subsequent rounds of 
competitive tendering 

Increase compared to 
the 1. rounds 

Great Britain 
London 2000 - 2001 58 % - 63 % 

Rest of GB 1998 -2002 10 % - 20 % 

Norway Lillehammer 
1996 - 2000 45 % 

2000 - 2001 33 % 

Finland Helsinki 
1997 - 1998 1 % - 3 % 

2000 - 2001 9 % - 15 

Denmark Copenhagen 1990 - 2003 -13% 
Source: [2] 

 
It can be concluded that there are still cost savings related to competitive tendering 

despite slight increase of costs in subsequent rounds compared to the first round. The measure 
of success of a mechanism used to procure the service provision in public interest is not only 
achieved cost savings but also increasing in passengers transported. 
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2. EFFICIENT PROCUREMENT PROCESS 

The role of public authorities in public procurement is to maintain or enhance the basic 
(the required) value for the funds spent. The required results of the basic value for the funds 
spent should be documented through a clear output specification, based on which a process of 
supplier evaluation will be carried out. 

A process should take into account the following points in order to ensure that 
efficiency will be enhanced or maintained: 

• taking a strategic approach to procurement, 

• optimising overall economic efficiency, 

• employing an approved procurement procedure, 

• proper management and allocation of risks, 

• active management of contracting, 

• performance monitoring and controlling. 

2.1. STRATEGIC APPROACH TO PROCUREMENT 

This approach includes mainly: 

• understanding the role of public procurement in realization of economic efficiency of 

transport service provision, 

• developing and maintaining knowledge about the market of suppliers, 

• promoting the sustainability of the market of suppliers and minimising the barriers to 

competition, 

• adopting measures for measuring the success and performance in the strategy for public 

procurement. 

2.2. OPTIMIZATION OF OVERALL EFFICIENCY 

Assessment of overall economic efficiency within the procurement process requires: 

• less focus on the price to be paid and more recognition that the best value is obtained by 

looking at the overall value associated with the asset or service during its entire lifetime, 

• closer look at the ongoing costs arising from a procurement process, e.g. meeting the plan 

or realization of plan changes, changes in the service level, and etc., 

• assessing the degree of uncertainties i.e. factors, e.g. increases in input prices – fuels and 

wages, may adversely affect the ability of suppliers to deliver the required performance 

scope, at the required time and budget and at the required quality level. 

In procurement process, the following aspects should be taken into account for 
assessment of overall value for the spent funds: 

• initial costs (including procurement process costs), 



  15 th International Scientific Conference 
LOGI 2014 

   293   

• ensuring the control of expended costs, 

• costs and benefits of acceleration or delay of delivery, 

• cost of service and maintenance, 

• value of non-financial benefits, 

• consideration of the value that can be obtained by associate activities as an opposite of the 

use of several separate contracts. 

2.3. THE USE OF AN APPROVED PROCUREMENT PROCEDURE 

By using an approved procurement procedure, a public authority can increase the 
likelihood of: 

• achieving an adequate level of competition in procurement process, as the competition is 

one of the best means to ensure economic efficiency, 

• ensuring the efficiency by avoiding unnecessary costs from non-compliance with 

regulations, 

• promoting competition by the purchase of performance in a manner which maintains the 

long-term sustainability and competitiveness of the market of suppliers and minimises the 

barriers to competition. 

Selecting the proper procedure in an evaluation process of a supplier depends on 
realization of the proper combination of a price and quality. This requires efficient use of 
competition and encouraging of innovations through public procurement together with the 
identification and management of the risks associated with that process. 

Choosing the right supplier is a key role for obtaining the best value for the funds spent 
in providing public transport service. This process includes a mechanism for determining 
whether or not a proposal of the lowest price should be accepted. Higher price should be 
justified, e.g. by that the supplier is a proven supplier and, for example, brings less risk of late 
delivery or can provide a higher-quality service. The chosen evaluation method of suppliers 
should encourage suppliers to compete against each other across a wide range of combination 
of a price and value. 
Supplier selection (evaluation process of bids) 

While selecting the most advantageous bid in area of public passenger transport, the 
evaluation process under the most economically advantageous bid appears to be best for use. 
It represents a multi-criteria assessment based on chosen partial criteria (sub-criteria). 

As the first step, a public authority should determine the weights of importance for each 
criterion. If the public authority is not able to objectively determine those weights of 
importance, it is necessary to organize the criteria in order from the most important to least 
important, and allocation of those weights is subsequently the responsibility of evaluation 
committee members. The proposed evaluation under the most economically advantageous bid 
can be explained in the following example. Assume that a public authority organises the 
chosen criteria according to their relevance in the following order: technical level of vehicle 
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fleet, unit costs per 1 km, and the environmental impact. Individual evaluation committee 
members (A, B, C, D, and E) assign a weight of importance in percentage to each criterion. 
Then in terms of objectivity, the individual weights of importance (from each member) are 
averaged through arithmetic average in order to get the final weight of importance for a 
particular partial criterion (Tab. 3). These final weights of importance are subsequently used 
for evaluation of individual bids. 

 
Tab 3 -Criteria and weights of importance assigned by the evaluation committee 

members  

Criteria Order 

Evaluation of committee members 
in % 

A B C D E 
Final 

weight of 
importance 

1. Technical level of 
vehicle fleet  

1 52 54 56 53 54 53.8 

2. Unit costs per 1 km 
(€/km) 

2 34 33 32 34 35 33.6 

3. The environmental 
impact 

3 14 13 12 13 11 12.6 

Total  
100 100 100 100 100 100 

Source: [authors] 

 
Further, it is assumed in this example that there are three bids (B1, B2, and B3) which 

are submitted within the deadline for bid submission and which are supposed to be evaluated 
by the committee members. 

First of all, the evaluation committee must classify defined criteria. Two from above 
mentioned criteria are qualitative (technical level of vehicle fleet and the environment 
impact), where it is necessary to find a method for determining the level to which a particular 
criterion is met. For this purpose, it is appropriate to divide a given criterion into smaller sub-
criteria with assigned points in a table. To assess criterion of technical level of vehicle fleet, it 
would be suitable to rate, for example, a proportion of low-floor vehicles, air-conditioned 
vehicles, age of vehicles, and etc. For criterion of the environment impact, the aspects such as 
proportion of vehicles running on natural gas, fuel consumption, and emissions could be 
rated. 

These criteria can be also divided into cost criteria and utility criteria, and there is effort 
to maximise the utility criteria and to minimise the cost criteria. 

Each committee member assigns a certain number of points to a given criterion for each 
of the submitted bid (B1, B2, and B3). Example of the evaluation of technical level of vehicle 
fleet can be seen in Table 4. 

 

 

Tab 4 -Evaluation of technical level of vehicle fleet by the committee members  
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Bids 
Evaluation committee members 

Final average 
evaluation A B C D E 

B1 4 5 5 3 4 4.2 
B2 6 6 6 6 6 6 
B3 6 4 5 6 5 5.2 

Source: [authors] 

 
Similar procedure could be also used for evaluation of the criterion – the environmental 

impact. 
In the next step, the evaluation committee draw up a table containing individual bids 

with their parameters that indicate the extent to which the defined criteria are fulfilled 
(Tab. 5). 

Tab 5 -Degree of fulfilment of individual criteria for individual bids 

Criteria 
Bids 

B1 B2 B3 
1. Technical level of vehicle fleet 4.2 6 5.2 
2. Unit costs per 1 km (€/km) 0.9649 1.0025 0.9882 
3. The environmental impact 5.4 6 4.3 

Source: [authors] 

 

Further step in the evaluation process is normalization of the values. Evaluation 
committee may carry out the normalization by using a proportional scale. The essence of this 
process is proportional comparison of individual values of a given criterion with the best 
value of the respective variant. The basis for the comparison is the numerical representation of 
the value of 100 % (or 1.00). In case of the utility criteria (effort to maximise) such as 
technical level of vehicle fleet and the environment impact, the maximum value is considered 
to be the highest value and number 1 is assigned to that value. The values of other bids are 
calculated in direct proportion. In case of the cost criteria (effort to minimise) such as unit 
costs in €/km, the lowest value is selected and number 1 is assigned to that value. Table 6 
provides all normalized values. 

 

Tab 6 - Normalized values of fulfilment of defined criteria 

Criteria 
Normalized values of bids 

B1 B2 B3 
1. Technical level of vehicle fleet 0.7 1 0.867 
2. Unit costs per 1 km (€/km) 1 0.963 0.976 
3. The environmental impact 0.9 1 0.717 

Source: [authors] 

 

Determination of partial and total weighted utility 
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Partial weighted utility is calculated as the product of the normalized value of a given 
criterion and the weight of importance for that criterion. Total weighted utility of a submitted 
bid is then calculated as the sum of individual partial weighted utility. Calculation of partial 
and total weighted utility can be seen in Table 7. 

 
Tab 7 -Determination of partial and total weighted utility [authors] 

Criteria 

Weight 
of 

criterion 
in  % 

Partial and total weighted utility of bids 

B1 B2 B3 

NV WU NV WU NV WU 

1. Technical level of vehicle 
fleet 

53.8 0.7 37.66 1 53.8 0.867 46.64 

2. Unit costs per 1 km 
(€/km) 

33.6 1 33.6 0.963 32.36 0.976 32.79 

3. The environmental impact 12.6 0.9 11.34 1 12.6 0.717 9.03 

Total 100 - 82.6 - 98.76 - 88.46 
NV – normalized value       Source: [authors] 

WU – weighted utility 

 
Total weighted utility is expressed by a dimensionless number which shows the degree 

of fulfilment of a particular bid with respect to set the objectives. The higher the value, the 
higher degree of satisfaction is achieved. Based on the calculated weighted values, the 
submitted bids can be organised in the following order: B2, B3, and B1. 

2.4. PROPER MANAGEMENT AND ALLOCATION OF RISKS 

Risk management involves the systematic and timely identification, analysis, 
management and mitigation of risks. For obtaining the best economic efficiency of the 
provided services, a public authority must participate actively in identifying, assessing and 
managing all the risks, opportunities, and problems arising from the procurement process. 

The risk may arise at any stage of procurement process, and thus it may be related to: 

• activity – the risks relating to the scope and scale of performance, 

• process – the risks relating to the use of procurement procedures, 

• contract and relationship – the risks which arise when the activity is delivered, 

• termination and transition – risks as the contract nears completion. 

Public authorities should consider following aspect in relation to the proper risk 
management: 

• establishing an effective dialogue between the public authority and supplier in order to 

best understand the risks associated with the activity, 

• allocating risk in an optimal manner i.e. to those parties who are best able to manage and 

mitigate the risk over entire life of the activity (a supplier is not always the best party to 

manage and mitigate certain risks), 

• using an appropriate risk transfer and enforcement mechanisms so that the costs of risks 

are borne by the party as initially agreed. 
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2.5. ACTIVE MANAGEMENT OF CONTRACTING 

Economic efficiency can be maintained or enhanced also through the properly conclude 
contractual relationship. When contracting, it is necessary to take into account: 

• granting sufficient flexibility in the contract to the benefit of any positive changes that 

may arise in the market (e.g. implementation of mechanisms for adjustment of the price 

and scope of the contract in case of demand changes), 

• using active performance monitoring to manage the contract for time, cost and quality, 

• establishing sufficient incentives within the contract to encourage innovations and 

efficiency in provision of required outputs, 

• supporting the process of collaboration between public authorities and suppliers. 

3. CONCLUSION 

Economic efficiency in provision of public transport services can be enhanced in 
procurement process considering the current state. However, it is necessary to note that public 
authorities in the SR are not ready for public procurement in area of urban as well as suburban 
transport. Duration period of public service contracts in some Slovak regions is up to the year 
of 2019. In some other regions, the public procurement of public passenger transport will take 
place earlier. Public procurement should be prepared at least 12 months before the actual 
competitive tendering because it is necessary to publish certain basic information in Official 
Journal of the European Union 12 months before tendering. It is also important to establish 
rights and obligations of the parties in public service contracts mainly in relation to the risks 
associated with provision of public transport services. In terms of supplier choice, an 
appropriate evaluation process must be employed. In terms of supplier choice, a method of 
evaluating bids plays a key role in supplier selection process. This paper could contribute to 
increasing the efficiency of public procurement in providing public transport services. 
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ABSTRACT 

Changing market environment and development of economy call for application  

of new methods in business management that are adequate to market conditions and actual 

needs of companies. Financial analysis has significant role with strong influence on business 

management. The analysis of ratio indicators, which includes liquidity analysis, is one of its 

methods. Aim of this contribution is to quantify liquidity ratios and compare their 

development for the selected period of chosen car manufacturing company. 

 

KEYWORDS 

financial analysis, liquidity analysis, liquidity ratios, current ratio, quick ratio, cash ratio. 

 

LANGUAGE OF THE PAPER 

English. 

 

  

                                                            
1  Anna Siekelová, Ing., Žilinská univerzita v Žiline, F PEDAS, Katedra ekonomiky, Univerzitná 8215/1, 010 26 

Žilina, tel.: +041/513 32 27, e-mail: anna.siekelova@fpedas.uniza.sk  
2 Jakub Šalaga, Ing., Žilinská univerzita v Žiline, F PEDAS, Katedra ekonomiky, Univerzitná 8215/1, 010 26 
Žilina, tel.: +041/513 32 27, e-mail: jakub.salaga@fpedas.uniza.sk  
3 Peter Majerčák, Ing., PhD. Žilinská univerzita v Žiline, F PEDAS, Katedra ekonomiky, Univerzitná 8215/1, 
010 26 Žilina, tel.: +041/513 3201, e-mail: peter.majercak@fpedas05.uniza.sk  



15 th International Scientific Conference 
LOGI 2014 

300 

INTRODUCTION 

The first sectorial reports, which were used as a benchmark for the assessment of 
individual economic subjects, were compiled in the USA. Over time, however, changes have 
occurred  
in individual methods, principles and techniques of financial analysis as well as in the reasons 
for its implementation in enterprises. Foundations of modern methods of financial analysis 
originated and developed in Anglo-Saxon countries, especially the United States, where  
a number of theoretical studies were written. These laid the foundations also for their practical 
application. Most current publications dealing with this topic is affected precisely by views  
of these Anglo-Saxon authors 

The expression financial analysis originates from English. Originally, this meant only  
the display of differences in accounts in absolute values and later it served on the assessment 
of the creditworthiness of the company. In the 30-ties of the 20th century, therefore the period 
when the world was hit by the Great Economic Depression, liquidity has become  
a particularly important issue. Liquidity analysis together with an analysis of activity, 
profitability, debt and market value is a part of the ratio indicators analysis as one  
of the methods of financial analysis. 
 

1. FINANCIAL ANALYSIS OF A COMPANY 

Financial analysis acts as feedback information about where the business got in different 
areas of financial management, thus becoming an indispensable part of financial management  
in modern enterprise. It helps to identify areas in which the company thrived, thus in which it 
achieved its stated objectives and also the areas where the firm is lagging behind expectations 
and to what extent. Financial-economic analysis summarizes and evaluates the performance 
of the company over a given period, identifies and quantifies determining factors. It prolongs 
made progress and achieved results into the future and condenses all the information into the 
proposition of measures that should lead to the fulfillment of business objectives [2].  

The main task of the financial analysis is to determine which factors and at what degree  
of intensity participated at the creation of the current financial situation in the company  

The significance of financial analysis is: 

• monitoring, evaluation of elapsed activity in company and an explanation of ongoing 

processes, causes of their origin and consequences they may cause, 

• identification of problem areas before they spiral out of control, 

• obtaining and evaluating information as a basis for improving the effectiveness  

of business management, 

• it is a necessary basis for the preparation, implementation and monitoring of important 

financial decisions, 

• allows the entrepreneur to look at the enterprise through the eyes of the others, i.e. asses 

the company as it is assessed by persons outside the company (based on results).  
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Information that is related to the financial situation of the company is a subject of 
interest to many subjects that come into contact with the company. In countries with a 
functioning market economy, it is possible to get information about the financial situation of 
companies from private as well as state institutions.  

When evaluating the performance, the results of financial-economic analysis itself do 
not clarify for the entrepreneur why something has happened. The deviation is only  
a consequence of changes that occurred and the entrepreneur must often search for the true 
reason. 

 
Standard procedure of the financial analysis consists of these logical, chronological  

and following stages: 
1. the selection of appropriate indicators and their calculation, 

2. comparing the indicators, 

• to competition in sector, 

• in time, 

• to plan, 

• between individual internal departments, 

3. the examination of relations between the indicators and the finding the causes  

of  changes, 

4. proposition of measurements, 

5. realization of measurements, 

6. feedback, monitoring and evaluation of results of measurements. 

 

2. LIQUIDITY ANALYSIS 

Financial-economic analysis utilizes two basic methods of analysis. These methods are 
analysis of absolute indicators that uses data contained directly in financial statements  
and analysis of ratio indicators. Liquidity analysis as well as analysis of activity, profitability, 
debt and market value is a part of analysis of ratio indicators. 

To ensure regular cash flow is a prerequisite for the economic cycle process in the 
company. Filling liquidity is constant company's ability to continuously pay its obligations. 
Business assets are characteristic for different ability to quickly convert into cash. This 
characteristic property is also referred to as liquidity. The focus of mainly large enterprises is 
profit and profitability. As part of this focus is the question of liquidity often suppressed. To 
recognize profit in the financial statements still does not necessarily mean that an enterprise 
cannot get in trouble with the payment, suggesting that the development of profit and the 
liquidity in the company can be vastly different.  [1] 

2.1 Liquidity ratios 

The value of liquidity in the company can be monitored by three indicators:  

• Liquidity ratio of 1. degree, called cash ratio,  
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• Liquidity ratio of 2. degree, called quick ratio, 

• Liquidity ratio of 3. degree, called current ratio. 

Liquidity ratios answer the question whether the enterprise's ability pay its current 
liabilities in time. They deal with the most liquid part of the assets of the company in relation 
to the obligations of the company with the shortest maturities. They are calculated on the 
basis of balance sheet, where the assets are divided according to their degree of liquidity. 
Liquidity ratios thus explain the relationship between current assets and current liabilities  
and demonstrate the company's ability to meet its financial obligations in a timely manner. 

Cash ratio 

Cash ratio expresses the immediate company's ability to pay debts. It is expressed by the 
ratio between short-term financial assets and short-term foreign sources. The optimal value of 
this variable is the value of 0.2 – 0.6, which means that the company has available about the 
amount of short-term financial assets as immediately payable debts. Differential variable  
of cash ratio determines the precisely amount of instant cash that is available to business. 
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Quick ratio 

It represents the narrowest view of the immediate ability to pay by a certain date and is 
used for everyday financial management. Quick ratio expresses how many times a company is 
able to satisfy his creditors, if it would turn the short-term financial assets and receivables at 
any given time for cash. The recommended value is in the range from 1 to 1.5. If the value of 
this ratio falls below 1, the company is forced to agree to sell stocks. Differential variable is  
the net cash business assets.  
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Current ratio 

It is used to assess the development of long-term solvency of the company and describes 
the extent to which short-term foreign resources of the company cover the total current assets. 
Consequently it expresses the ratio between current assets in a company and short-term 
financial assets. The recommended value of this ratio is in the range of 1.5 – 2.5. If the value 
falls below 1, we say that the company is illiquid. Differential variable is the net cash capital. 	
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The aim of the company management must be to increase the liquidity ratios and thus 
ability to pay, which improves its image and credibility and ensures smooth trade and other 
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payment relationships. Excessive increase of the level of liquidity may be a threat to business 
profitability. 

2.2 The calculation of liquidity ratios for the selected car manufacturer  

The selected company is a car manufacturer, which is nowadays one of the elite 
automobile manufacturers. In 2012, it produced 2,710,000 cars worldwide and achieved 
annual revenues of 39 billion euros and employs over 47,000 people. It operates within the 
Automotive Group, which in 2012 was among the top five largest car manufacturers in the 
world. 
 

Tab. 1 – Total current assets 

 2012 2011 2010 

Inventory 292 394 291 335 26 4402 

Trade receivables and other receivables 617 252 693 633 899 598 

Cash and cash equivalents 83 863 155 120 1 575 

Finance lease receivables 5 998 5 746 0 

TOTAL CURRENT ASSETS 999 507 1 145 834 1 165 575 

Source: Annual reports of chosen company 

 
The calculation of liquidity ratios requires in addition to data on the status of individual 

items of current assets to obtain information on short-term liabilities in the period. 
 

Tab. 2– Total current liabilities 

 2012 2011 2010 

Loans and borrowings 165 126 392 460 385 216 

Trade liabilities and other liabilities 483 646 459 275 516 469 

Reserves 85 647 69 238 39 757 

Income tax 21 678 2 866 8 619 

TOTAL CURRENT LIABILITIES 756 097 923 839 950 061 

Source: Annual reports of chosen company 

 
Based on data from the annual reports for the years 2012, 2011 and 2010 of the selected 

car manufacturer, it is possible to quantify the various liquidity ratios and assess their progress 
during the reference period. 
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Tab. 3 – Liquidity ratios 

 2012 2011 2010 

Cash ratio 0,11092 0,16791 0,00166 

Quick ratio 0,93521 0,92494 0,94854 

Current ratio 1,32193 1,2403 1,22684 

Source: Authors 

 

Source: Authors 

Graph 1 – Development of liquidity ratios in the reference period 

 
The recommended value of immediate liquidity indicator ranges from 0.2 to 0.6. The 

values of this indicator of the selected enterprise are very low, which tells about the poor state  
of cash in the company. The highest value of this indicator reached in 2011, when the € 1  
of short-term liabilities accounted for € 0.18 of financial assets of the business. It can be 
stated that the company does not have a sufficient amount of financial assets and is forced to 
rely on the fast and timely collection of receivables. 

The recommended value for the quick ratio indicator is in the range from 1 to 1.5. The 
indicator in the company reaches just below the recommended value. It is possible to notice 
effect of low values of financial assets that withdrew value of this variable to the minimum 
value. 

Another element of liquidity analysis is analysis of current ratio. Even the value of this 
indicator does not reach the recommended values. Current liabilities should not exceed 40% 
of the value of current assets. When evaluating the development of this indicator, we can 
observe a growing trend. The current ratio has insufficient information value because its value 
can be affected not only by the amount of uncollectible receivables, but also by inventory that 
cannot be sold, etc. 
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CONCLUSION 

Results of the liquidity analysis of the company are one of the critical factors 
influencing its development. As cash, quick and current ratio expresses a ratio of certain part 
of current assets or total current assets to total current liabilities. A global solution for all 
would be a reduction in short-term liabilities to an acceptable level and maintaining their 
status below the established threshold. Even small reductions in short-term liabilities would 
clearly resolve the question of cash ratio, which values varied throughout the period 
considerably below the minimum threshold interval. It is necessary to transform part of 
receivables to current financial assets and establish a minimum threshold for holding financial 
assets, and thus would company guard the cash ratio. However, it is questionable whether the 
possession of such a quantity of a financial asset would not be at the expense of the efficiency 
of its use, due to the fact that an company of this type does not need to keep too much of their 
assets in the form of financial assets. On the one hand, high levels of liquidity ratios in the 
company are not advantageous for the company because the money tied up in current assets 
do not increase on value. On the other hand, there is a nearly critical state of these indicators, 
which are, mainly in the case of cash ratio indicator, well below the recommended value. 

 
The article is an output of a scientific project 1/0931/12 Majerčák, P. et al: Uplatnenie Teórie 

obmedzenia (TOC) v logistickom riadení výroby podniku registered by VEGA MŠ and SAV. 
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ABSTRACT 

The article deals with the transport of persons with reduced mobility or orientation in 

IDSJMK. Ensuring the safe and smooth transport of persons iscomplicated because not all 

railway stations are wheelchair accessible. Another complication is that the majority of rail 

vehicles,buses are also wheelchair accessible. An integral part of this type of transport is 

also involvement railway employees who assistthese persons during transport by rail. 
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BEZBARIÉROVOST V RÁMCI IDS JMK 
 

Abstrakt 
Článek se zabývá problematikou přepravy osob s omezenou schopností pohybu nebo 
orientace v rámci Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje IDSJMK. 
Zajištění bezpečné a plynulé přepravy těchto osob je komplikované, protože ne všechny 
železniční stanice jsou bezbariérová. Další komplikací je, že většina vozidel nejsou také 
bezbariérová. Nedílnou součástí tohoto typu přepravy je také zainteresovanost zaměstnanců 
železnice, autobusových dopravců a zaměstnanců městských dopravních podniků, kteří 
pomáhají těmto osobám při jejich přepravě. 
 
Klíčová slova: železniční doprava, pojízdná zvedací plošina, železniční dopravce, 
bezbariérové prvky, autobusy 

 

1. Dopravní podnik města Brna 
Ve městě Brně fungují garantované spoje už delší dobu, od roku 2011 společnost 

KORDIS JMK ve spolupráci s dopravci zavádí garantované nízkopodlažní spoje na 
regionálních linkách a mimobrněnských městských linkách IDS JMK. Vyšší podíl 
nízkopodlažních spojů zejména v oblastech, kde už proběhla výběrová řízení. 

IDS JMK má na svých stránkách zvláštní sekci, kde se věnuje radám pro tělesné 
postižené. (1) Nachází se zde informace, jakým způsobem lze ověřit, zda na daném spoji se 
nachází bezbariérové (zpravidla nízkopodlažní vozidlo). Nachází se zde také tipy na výlet 
zaměřené na využití bezbariérových spojů. 

Dopravní podnik města Brna věnuje bezbariérové dopravě osob speciální sekci na svých 
stránkách, kde informuje o možnostech a úskalích přepravy pro tuto skupinu cestujících. (2) 

1.1.Bezbariérovost vozidel 
Vozidla, na nichž je garantován nízkopodlažní spoj s plošinou pro cestující na vozíku, 

jsou v jízdním řádu označena piktogramem ♿. Jejich počet se postupně neustále zvyšuje, na 
některých linkách (např. tramvaj č. 8, autobusy 76, 80) už dosahuje 100 %, u ostatních linek 
se pohybuje zpravidla mezi 15 – 50 %. Nově pořizovaná vozidla jsou takřka výhradně 
nízkopodlažní. V minulosti plnily úlohu přepravy imobilních cestujících speciální linky 81, 
82 (dříve 204, 205), vybavené zvedací plošinou. Dnes jsou na všech linkách garantované 
nízkopodlažní spoje, tyto linky mají spíše doplňkový charakter – jezdí na nich nízkopodlažní 
minibusy a zajišťují dopravu do míst, kam běžné linky nejezdí (sanatorium Červený kopec, 
dům s pečovatelskou službou Valašská, hrad Špilberk). 
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Tab. 1 - Podíl nízkopodlažních vozidel jednotlivých typů 

Typ vozidla vysokopodlažní nízkopodlažní Podíl 
Tramvaje 15 m 109 T3, T6A5 22 VARIO LFR, VV60LF 16,8% 
Tramvaje 20 m 60 K2 39 VARIO LF2, Anitra 39,4% 
Tramvaje 30 m 0   73 KT8D5, K3R-N, RT6, 13T 100,0% 
Tramvaje 
celkem 169   134   44,2% 
Trolejbus 12 m 66 14Tr 60 21Tr 47,6% 
Trolejbus 18 m 8 15Tr 16 22Tr, 25Tr 66,7% 
Trolejbusy 
celkem 74   76   50,7% 
Minibus 0   14 MAVE-Fiat, Stratos 100,0% 

Autobus 12 m 100 
B731, B732, 
B931, B932 104 

Citybus 12M, Citelis 12M, 
Crossway, NBG12 51,0% 

Autobus 18 m 31 B741, B941 44 Citelis 18M, Urbino 18 58,7% 
Autobusy celkem 131   162   55,3% 
Vozidla celkem 374   372   49,9% 

Zdroj: (3) 
 
Tab. 1 zobrazuje podíly nízkopodlažních vozidel pro jednotlivé typy a trakce. Je patrné, 

že podíly se pohybují okolo 50 %, přičemž nejméně je nízkopodlažních tramvají (44 %) a 
nejvíce autobusů (55 %), což je dáno periodou jejich obnovy. Celkový podíl nízkopodlažních 
vozidel je v roce 2014 takřka přesně polovina. Přesto je počet garantovaných bezbariérových 
spojů o něco nižší - musí zde být zajištěna funkčnost plošiny, která je buď automatická 
výsuvná, nebo výklopná (nutná asistence řidiče). Zbývající nízkopodlažní spoje jsou tudíž 
vypravovány na běžné linky. 

1.2.Bezbariérovost zastávek 
DPMB uvádí na svých stránkách seznam bezbariérových tramvajových zastávek, které 

řadí do tří kategorií, podle stupně bezbariérovosti. (4) První skupinou jsou bezbariérová 
nástupiště s nájezdovými rampami, výškou nástupní hrany odpovídá normě, vysunutá plošina 
z tramvaje má předepsaný sklon. Takovýchto zastávek se nachází na síti celkem 88. 
Nejčastějším případem jsou zastávky (celkově 102), které jsou opatřeny nájezdovou rampou, 
ale sklon vysunuté plošiny z tramvaje je strmější než u bezbariérového nástupiště. Pro nástup 
a výstup je možné použít plošinu, ale na vlastní nebezpečí a doporučuje se průvodce. 
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Zdroj: (4) 

Obr. 1 - označení bezbariérovosti zastávek v neoficiálních jízdních řádech (4) 

 
Nejméně, tj. pouze 11 zastávkových hran jsou opatřeny vysokým nástupištěm. Tyto se 

nacházejí zejména na rychlodrážních úsecích linky č. 8, které byly postaveny v 90. letech. U 
tohoto typu zastávek není potřeba výsuvná plošina, ani ji nelze vysunout, protože nástupiště je 
ve stejné úrovni jako snížená podlaha vozidla. V těchto případech se také doporučuje 
průvodce, zejména kvůli několikacentimetrové mezeře mezi nástupištěm a podlahou vozidla. 

Seznam je dále doplněn o seznam zastávek s výstupem přímo do vozovky (65 zastávek 
v síti), které zpravidla nejsou bezbariérové (vyjma zastávek vídeňského typu Kořískova a 
Filkukova) (5). Zbývajících 33 tramvajových nástupišť jsou bariérové, často se jedná o 
konečné, kde je požadovaná úprava v prostoru smyčky obtížná. Bariérový je také úsek linky 
č. 2 Ústřední hřbitov – Modřice, kde je tramvajové těleso vedeno uprostřed čtyřproudé 
komunikace a přístupy jsou pouze po schodech do podchodů pod komunikací. 

 
Tab. 2 - Podíl tramvajových nástupišť jednotlivých typů 

Typ nástupiště 
Počet 
nástupišť 

Výstup 
do 
vozovky Podíl 

Bezbariérové 
nástupiště 88   29,4% 
Nízké nástupiště 102 4 34,1% 
Vysoké nástupiště 11   3,7% 
Bariérové nástupiště 98 65 32,8% 

Zdroj: autoři 
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Informace o přístupnosti jednotlivých zastávek využívá také neoficiální stránka s 
jízdními řády brněnské MHD jrbrno.cz (6), jak ukazuje obrázek -3. 

 

 
Zdroj: autoři 

Obr. 2 - turistická zastávka u Buku 

 
U autobusových a trolejbusových zastávek bezbariérovost uváděna není, nicméně 

zastávky nacházející se v intravilánu města jsou zpravidla součástí běžných chodníků. 
Typickým příkladem nebezbariérových zastávek jsou turistické zastávky na okraji města (viz 
obrázek 2 – zastávka u Buku), kde může být výstup problematický i pro běžné cestující. Zde 
ovšem lze jejich zhoršenou přístupnost tolerovat, neboť se v okolí se nenachází žádný 
bezbariérový cíl. 

 

2. České dráhy 
Železniční doprava slouží všem občanům, a proto osoby s omezenou schopností pohybu 

nebo orientace (OOSPO) by tudíž měli mít možnost užívat železniční přepravu způsobem 
srovnatelný s ostatními občany. Tyto osoby musí být informovány s podmínkami přepravy, 
přístupnosti drážních vozidel, vybavení železničních stanic a železničních vozidel. Proto tito 
cestující mají mít možnost zakoupení jízdního dokladu bez dodatečných poplatků, bezplatnou 
pomoc ve vlaku, při nastupování do vlaku a vystupování z něj, aby nedocházelo ke 
znevýhodňování těchto osob při přepravách po železnici a mohly využívat stejných služeb, 
jako většina ostatních cestujících.  Celkový počet vlakových spojů v Jihomoravském kraji 
je 1089 a 422 jsou uzpůsobeny pro přepravu osob se sníženou schopností pohybu, což je 
z celkového počtu 38 % spojů bezbariérových. 

2.1.Bezbariérovost vozidel 
Aby nová železniční vozidla umožňovala přepravu osob se sníženou schopností pohybu 

a orientace, musí určité artikly a místa železničního vozidla splňovat určitá kritéria. Tyto 
kritéria jsou pro státy Evropské unie zakotveny v „Technických specifikací pro 
interoperabilitu, Aspekt: Dostupnost pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace“. 
Mezi artikly železničního vozidla, které jsou limitovány určitými parametry (umístění, 
rozměry, počet …) patří vyhrazená sedadla, místa pro invalidní vozíky, dveře, toalety, 
zdvihací zařízení umístěné přímo na železničním voze. Tyto artikly, které neodpovídají 
daným parametrům, tvoří osobám na invalidním vozíku bariéru a železniční vozidlo se stává 
poté vozidlem částečně bezbariérovým, a nebo vozidlem, které tuto přepravu neumožňuje. 
Následující tabulka zobrazuje parametry, které musí být splněny. (10) 
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Tab. 3 – Základní parametry železničních vozidel umožňující přepravu osob se sníženou 
schopností pohybu a orientace 

Základní parametry železničních vozidel umožňující přepravu osob se sníženou 
schopností pohybu a orientace 

Artikl Min. výška Min. šířka Min. počet 

Vyhrazená sedadla  450 mm 10 % 

Místa pro invalidní 
vozíky 

Manipulační prostor min. 
1500 mm 

 2 

 

Dveře 
Ovládací zařízení - min 

1200 mm nad úrovní 
podlahy 

800 mm 381 728 

Toalety 
Ovládací zařízení - min 

1200 mm nad úrovní 
podlahy 

800 mm 1 

Zdroj: autoři 
 
České dráhy jsou největším provozovatelem regionální drážní dopravy je v České 

republice, které se také zavázaly ve víceleté smlouvě o provozování regionální drážní dopravy 
v závazku veřejné služby, která je sjednána se všemi kraji v ČR, že postupně dopravce bude 
svůj vozový park obnovovat. Obnova vozové parku v krajích začala motorovými jednotkami 
814-914 (tzv. „Regionova“) a 814-014-814 („Regionova Trio“), které vznikly modernizací 
motorových vozů řady 810 a přípojných vozů řady 010. Loni i letos tento závazek začaly 
České dráhy a.s. navíc dalšími novými motorovými vozy i elektrickými jednotkami. 
V Jihomoravském kraji a v rámci IDS JMK jsou provozovány tato železniční vozidla: 
Železniční vůz Bbdgmee se zvedací plošinou  

Vozy mají 41 sedaček, z toho 24 ve čtyřech šestimístných kupé, 12 v malém 
velkoprostorovém oddílu a pět (z toho dvě sklopné) v kupé pro vozíčkáře. Mimo to se ještě ve 
velkém oddíle u nástupních dveří pro tělesně postižené nachází několik nouzových sklopných 
sedaček. Všechny sedačky vyjma sklopných jsou polohovatelné. Při rekonstrukci je 
dosazován uzavřený systém WC, zásuvky 230 V a elektronický rezervační a informační 
systém. 

 
                                     Zdroj: autoři 

Obr. 3 - Železniční vůz Bbdgmee se zvedací plošinou 
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Nízkopodlažní elektrická jednotka „RegioPanter“ od společností Škoda Transportation 

Nízkopodlažní nástup širokými dveřmi (šířka 1500 mm) s výškou podlahy 550 mm nad 
temenem kolejnice, které jsou doplněné dvěma výsuvnými stupačkami pro různé výšky 
nástupišť a to jeden pro překlenutí mezery mezi vozem a nástupištěm a také dalším schůdkem 
pro nízká nástupiště. Dále je jednotka vybavena klimatizací, WC uzavřeného typu, vnějším a 
vnitřním informačním systémem, který zvyšuje komfort pro cestující. Jednotka má uzavřený 
systém WC, vždy jedno WC v jednotce je bezbariérového typu.(9) 

     

Zdroj: autoři 
Obr. 4 - Bezbariérové prvky elektrické jednotky „RegioPanter“ 

Motorové jednotky 814-914 (tzv. „Regionova“) a 814-014-814 („Regionova Trio“) 

   

Zdroj: autoři 
Obr. 5 - „Regionova“ 
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Řídící vůz Bfhpvee „Sysel“ 

  

 

Zdroj: autoři 
Obr. 6 - Řídící vůz Bfhpvee „Sysel“ 

Řídící vůz 954 

  

Zdroj: autoři 
Obr. 7 - Řídící vůz 954 

2.2.Bezbariérovost železničních stanic 
Ne všechna železniční stanice a nástupiště jsou v Jihomoravském kraji bezbariérová. A 

pokud železniční vozidlo není vybaveno zvedací plošinou, slouží pro nakládku a vykládku 
cestujících mobilní zvedací plošiny umístěné na nástupištích. 
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Tab. 4 – Mobilní zvedací plošiny v Jihomoravském kraji 

Železniční stanice Počet plošin Typ plošiny 
Blansko  1 SP-R 
Brno hl.n. 4 MA-4 1x,  MA-4 1x,   MA-3 1x,  MA-4 1x 
Břeclav 2 MA-4 2x  
Hodonín 1 MA-4 
Křižanov 1 SP-R 
Náměšť nad Oslavou 1 SP-R 
Okříšky 1 SP-R 
Přibyslav 1 SP-R 
Skalice nad Svitavou 1 SP-R 
Tišnov 1 SP-R 
Třebíč         1 SP-R 
Veselí nad Moravou 1 MA-4 
Vyškov na Moravě  1 SP-R 
Znojmo 1 SP-R 

Zdroj: autoři 
 

Mobilní zvedací plošiny se používají tehdy, pokud chce cestující využít vlaku, ve 
kterém není zařazen železniční vůz vybavený zvedací plošinou. Pojízdné zvedací plošiny jsou 
rozmístěny po celé České republice v železničních stanicích. Tyto plošiny mohou ovládat 
pouze osoby, které jsou proškoleny. Pokud je železniční stanice vybavena touto plošinou, tak 
je tato informace uvedena jak na internetu, tak i v jízdním řádu. Plošiny jsou v majetku ČD 
a.s. V České republice se využívají v největším počtu pojízdné zvedací plošiny švýcarské 
výroby od firmy Miro-lift, které jsou určeny pouze pro přepravu osob na ortopedickém vozíku 
a také plošiny české výroby typu SP-R, které jsou určeny pro přepravu osob s výrazným 
omezením pohybu, osob na ortopedickém vozíku a kočárků při splnění kritérií uvedených 
v návodu k obsluze. (7,8) 

 

Zdroj: autoři 
Obr. 8 - Mobilní zdvižná plošina Miro-lift MA-4 

 

Příspěvek s podporou vědeckovýzkumného projektu Univerzity Pardubice 

č. 51030/20/SG520001 (Studentská grantová soutěž). 



  15 th International Scientific Conference 

LOGI 2014 

  315 

Použitá literatura 
(1) INFORMACE O CESTOVÁNÍ PRO TĚLESNĚ HANDIKEPOVANÉ. Integrovaný 

dopravní systém Jihomoravského kraje. [Online] 26. 10 2014. 
http://www.idsjmk.cz/nizkopod.aspx. 

(2) Informace pro tělesně postižené. Dopravní podnik města Brna, a. s. [Online] [Citace: 26. 
10 2014.] http://dpmb.cz/?seo=telesne-postizeni. 

(3) Přehled současného vozového parku. MHD Brno. [Online] 26. 10 2014. [Citace: 26. 10 
2014.] http://www.bmhd.cz/evidence-dpmb/prehled.php?. 

(4) Seznam bezbariérových zastávek. Dopravní podnik města Brna, a.s. [Online] [Citace: 25. 
10 2014.] http://dpmb.cz/?seo=download&id=1106. 

(5) Seznam zastávek s výstupem do vozovky. Dopravní podnik města Brna, a. s. [Online] 25. 
10 2014. http://dpmb.cz/?seo=download&id=1156. 

(6) Jízdní řády Brno. [Online] 26. 10 2014. http://jrbrno.cz. 
(7) Miro-lift AG [online]. c2014 [cit. 2014-09-20]. Dostupné z: <http://www.miro-lift.ch/ >. 
(8) Interní materiály ČD a.s. 
(9) RegioPanter [online]. ŠKODA TRANSPORTATION a.s. [25. 09. 2014].Dostupné z: 

http://www.regiopanter.cz/ 
(10) KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ: Technické specifikace pro interoperabilitu, 

Aspekt: Dostupnost pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, Brusel, 2007, 
s. 47-80 

 
 
 
 
 
 

 



15 th International Scientific Conference 

LOGI 2014 

316 

THE IMPACTS OF QUALITY ON THE PERFORMANCE 
IN ROAD TRANSPORT SECTOR 

 

 Ivana Šimková1, Ján Kapusta2, Sandra Krollová3 

 

ABSTRACT 

The article will deal with examining relation and quantification of transport service quality 

impact on performance. 

 

KEYWORDS 

performance, road transport, transport company, quality, TPI. 

 

LANGUAGE OF THE PAPER 

English. 

                                                 
1 Ing. Ivana Šimková, Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Katedra 

cestnej a mestskej dopravy, Univerzitná 1, 010 26 Žilina, Tel.: +421415133523,                                                               
E-mail: ivana.simkova@fpedas.uniza.sk  

2 Ing. Ján Kapusta, Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Katedra 
cestnej a mestskej dopravy, Univerzitná 1, 010 26 Žilina, Tel.: +421415133523,                                                           
E-mail: jan.kapusta@fpedas.uniza.sk   

3 Ing. Sandra Krollová, Ph.D., Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, 
Katedra leteckej dopravy, Univerzitná 1, 010 26 Žilina, Tel.: +421415133523,                                                         
E-mail: kollarova@fpedas.uniza.sk  



  15 th International Scientific Conference 

LOGI 2014 

  317 

INTRODUCTION 

The evaluation of transport service quality should be objective assessment of the quality 
on the basis of real parameters. The evaluation results should be a qualification of quality with 
respect to each quality criteria or set of criteria. On the basis of transport service quality, it is 
possible to examine the relation between transport service quality and demand.   

The level of criteria impact on service quality will also be expressed. The growth of the 
quality level affects behaviour of customers and can stimulate their demand for service, which 
in turn promotes the growth performance and competitiveness. 

Implementation of the EN ISO 9000 defined as a set of quality standards that are 
determined as being necessary for manufacturers and service organizations to be effective 
competitors can be used by management of the companies to improve performance and higher 
quality output. 

For the quantification of transport service quality, it is necessary to know quality 
criteria. Nowadays, there is not any set of quality standard which deals with the service 
quality in the freight road transport. The general quality criteria and also specific criteria for 
each kind of goods will be proposed on the basis of standards in the urban transport and data 
of Police Department in Slovak Republic (PPZ SR) in the future research. 

The research identified benefits which had been claimed as products of certification by 
EN ISO 9001. 

1. PERFORMANCE OF ROAD FREIGHT TRANSPORT (TPI) 

The performance of road freight transport may be established through TPIs. The starting 
point for any performance improvement program should be to understand the current 
performance of the operation. This means to collect the data on key aspects of the operation, 
and turn this information into specific measures that can help to identify fields for 
improvement - for instance, how much it costs to deliver the products to the customers, how 
many kilometers the vehicles run empty or the number of late deliveries are made. These 
measures are known as key performance indicators or TPIs. 

The transport TPIs are designed to be relevant and appropriate to small and  medium – 
sized operations and focus on the most important aspects of the vehicle operation. The TPIs 
cover six core areas: 

• Costs  

• Operational  

• Service 

• Compliance  

• Maintenance 

• Environmental. 

 
There were found three studies abroad that estimated TPIs in freight transport area from 

Great Britain. The TPIs were compared and made intersection of all the TPIs, plus indicators 
of customers were added and some more indicators that are known.  
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2. PRESUMPTION OF TRANSPORT SERVICE QUALITY 

There is main management system in the freight road transport; Quality Management 
System (QMS) by STN EN ISO 9000 series. This set of standards should be a guarantee of 
the quality. 

Quality Management System (QMS) by STN EN ISO 9 000: 
The QMS specifies the requirements for quality management system in companies. The 

QMS specifies the requirements for quality management system in companies which want to 
and need to show ability to provide products in accordance with the relevant regulations and 
requirements of customers. Basic requirement: implement, document and maintain the quality 
management system and continually improve it [9]. 

Benefits of implementing the QMS: 

• increased efficiency, 

• increased revenue, 

• employee morale, 

• international recognition, 

• factual approach to decision making, 

• supplier relationships, 

• clearness of documentation, 

• consistency, 

• customer satisfaction, 

• improvement processes. 

More about benefits of implementing QMS is defined in publication [3]. 

 

3. THE IMPACT OF QUALITY ON THE PERFORMANCE IN ROAD 
TRANSPORT SECTOR 

For purpose of examination of QMS impact on the performance in freight road transport 
was created questionnaire. Objective of the survey was to determine an effect of QMS on 
performance indicators but also to determine the time which is necessary to see a QMS 
impact.  

The effect of QMS was measured with Likert scale. Likert scale is able very easy way 
to express and measure opinion of respondents. Likert scale assumes that the                      
strength / intensity of experience is linear, i.e. on a continuum from strongly agree to strongly 
disagree, and makes the assumption that attitudes can be measured. Respondents may be 
offered a choice of five to seven or even nine pre - coded responses with the neutral point 
being neither agree nor disagree.  

The Likert scale is used to allow the individual to express how much they agree or 
disagree with a particular statement. 

The questionnaire is divided to the following parts: 

• general information about company, 

• indicators of customers, 

• operational and performance 

indicators, 

• costs indicators, 
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• indicators of fulfillment of the 

legislation, 

• maintenance indicators, 

• quality indicators. 

 
The objective of the survey was also to determine the time which is necessary to see a 

QMS impact.  
First, it is necessary to assess if the companies have the certificate since a long time or 

no. The companies with a long history of the certificate are able to evaluate more properly the 
impact of QMS. The meaning of "impact of QMS" is evaluation, when the most significant 
changes happened after implementation of QMS.  

The scale for determination the time which is necessary to see a QMS impact includes 
following time periods: 

• no change, 

• during implementation, 

• in the 1st year, 

• in the 2nd year, 

• in the 3rd year, 

• in the 4th – 5th year, 

• after 5th year. 

 
The questionnaire was sent to companies, which have certificate EN ISO 9001. There 

was a problem with definition of customer sample. In the Slovak Republic, list of freight road 
transport companies does not exist. Ministry of Transportation, Construction and Regional 
Development of the Slovak Republic (MDVRR) made electronic database of companies in 
road transport available. The name of database is European Register of Road Transport 
Undertakings (ERRU) and through the database, it is possible to find a transport company by 
name or identification number of organization. 

Based on ERRU; association of road transport operators of the Slovak Republic 
(ČESMAD) and European databank more than 1 000 road transport companies were checked. 
The results showed that only 55 companies had valid certificate EN ISO 9001 till the end of 
July 2014. 

The minimum sample was determined with help of "Sample size calculator". Where the 
confidence level was 95 %, confidence interval was 5% and population was 48; the result of 
those parameters is that 48 samples are needed but up to September 2014 only 19 companies 
filled the questionnaire.  

The survey was attended in total 20 organizations: 

• 0 micro companies (up to 19 employees), 

• 6 small companies (from 20 up to 49 employees), 

• 12 medium companies (from 50 up to 249 employees), 

• 1 big company (more than 250 employees). 

The results of survey in road transport companies are shown in table 1.  
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Tab. 1 - The results of questionnaire 
Indicators Value Likert scale 

Indicators of customers 4,55 Slight increase 

New customers 4,5 Slight increase 

Number of orders from domestic country 4,3 No change 

New customers from abroad 4,6 Slight increase 

Number of orders from abroad 4,8 Slight increase 

Operational and performance indicators 4,02 No change 

Average fuel efficiency 3,67 No change 

Total number of km run by your fleet 4,44 No change 

Transport Performance  4,44 No change 
Number of transportation with payload / total number 
of transportation 4,33 

No change 

Total empty run  3,67 No change 

Percentage average vehicle fill  4 No change 

Percentage empty running total 3,56 No change 

Costs indicators 4,09 No change 

Average costs per unit delivered 3,75 No change 

Average running cost  4 No change 

Average standing cost 4,25 No change 

Average driver cost 4,38 No change 

Indicators of fulfillment of the legislation 3,15 Slight decrease 

Total number of overloads 3,63 No change 

Total number of vehicle traffic infringements  3,25 Slight decrease 

Number of infringements of social legislation 2,88 Slight decrease 

Total number of traffic accidents 3 Slight decrease 

Number Improper fixation of load 3 Slight decrease 

Maintenance indicators 3,57 No change 
Percentage of failed or overdue safety inspections for 
you fleet 3,57 

No change 

Quality indicators 3,93 No change 

Simpler / clearer documentation 3,56 No change 

Number of damages on transported goods 3,67 No change 

Timeliness of service 4,33 No change 

Safeness of work 4,33 No change 

Number of satisfied customers 4,44 No change 

Number of complaints 3,22 No change 
Source: Processing of author based on data PPZ SR 

From the results in tab. 1, it is possible to see that QMS has a positive effect at 
companies of road transport. The QMS has the greatest effect on indicators of fulfillment of 
the legislation and customer indicators.  
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CONCLUSION 

The quality is very significant tool to keep customers in the company. It affects the 
performance and economic results of company, as well. When the enterprise has a 
competitive advantage, it means to satisfy customer requirements but also to overcome their 
expectations. Dissatisfied customers are able to say their bad experience, which can affect the 
attitude of other customers. Dissatisfied customer means a loss of revenue, loss of missed 
opportunity and in the end loss of customers [9-11]. 

The future of each organization depends on customer behaviour. Increasing the level of 
satisfaction must be one of the main objectives of each organization [9,10]. 

The research results confirmed that there is a time difference between implementation 
of QMS and the impact of QMS on performance in company. In general, the impact of QMS 
was visible between the 1st and the 2nd year after implementation of QMS. [10] 

It can be said that QMS implementation has a positive effect on road transport 
companies. In the example, it was shown which indicators are affected by QMS the most. The 
QMS has the greatest effect on indicators of fulfillment of the legislation and customer 
indicators.  

The quality management system does not have any bad impact on the performance 
indicators. On the basis of this fact, the quality management system by EN ISO 9001 can be 
recommended to the road transport companies. 

 

This paper has been developed under support of project: MS SR VEGA No. 1/0320/14 

POLIAK, M.: Increasing of road safety through support of public transport 

 

REFERENCES 

[1] http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/TRADE/0,,contentMDK:231

96552~pagePK:148956~theSitePK:239071,00. 

[2] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0019850197000783 

[3] Bowersox, D. J., and Closs, D. J.: Logistical Management, the Integrated Supply Chain 

Process. McGraw-Hill, New York, 1996. 

[4] Freight Best Practice - Safety in Freight Transport Operations. Department of Transport 

- UK. March 2011. Available at: www.businesslink.gov.uk/freightbestpractice. 

[5] Connecting to Compete 2012 Trade Logistics in the Global Economy, The International 

Bank for Reconstruction and Development/The World Bank 1818 H Street NW 

Washington, DC 20433 

[6] http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/TRADE/0,,contentMDK:231

96552~pagePK:148956~theSitePK:239071,00.html 

[7] Šimková, I. & Konečný, V. The Evaluation of Services Quality Forwarding. Perner´s 

Contacts. 2013. Vol. 8. No. 4. P. 76-85. Available at: 

http://pernerscontacts.upce.cz/33_2013/Simkova.pdf. 



15 th International Scientific Conference 

LOGI 2014 

322 

[8] http://tfig.unece.org/contents/logistic-performance-index.htm 

[9] Šimková, I. & Konečný, V. The Issue of Measurement the Impacts of Quality on the 

Performance. In: Development of Automotive Engineering and Safety AES 

PROGRESS. Warsaw. 2014. 

[10] Phillips, T. Top 10 Reasons to Get ISO 9001:2000 QMS. Available at: 

http://biotech.about.com/od/isocertification/tp/ISOQMS.htmhttp://www.sciencedirect.c

om/science/article/pii/S0019850197000783 

[11] Mojžíš, V. & Kyncl, J. & Drdla, P. The quality of transport and transportation 

processes. Institute of Jan Perner, o.p.s.: Pardubice. 2003. 176 p. ISBN 80-86530-09-4. 

[12] STOPKA, O., KAMPF, R., KOLÁŘ, J., KUBASÁKOVÁ, I. Identification of 

Appropriate Methods for Allocation Tasks of Logistics Objects in a Certain Area. 

(2014). Our Sea, International Journal of Maritime Science & Technology, Vol. 61, 

No.1-2, May 2014. ISSN: 0469-6255. 

[13] Bowersox, D. J., and Closs, D. J.: Logistical Management, the Integrated Supply Chain 

Process. McGraw-Hill, New York, 1996. 

[14] Šimková, I. & Konečný, V. The Evaluation of Services Quality in Road Freight 

Transport and Forwarding. In: Transcom 2013 - 10th European Conference of Young 

Researchers and Scientists. Zilina. 2013. 

[15] KUBASÁKOVÁ, I., KAMPF, R., STOPKA, O. Logistics information and 

communication technology. (2014). Communications. Vol. 16 (2). pp. 9 – 13, ISSN: 

1335-4205. 



  15 th International Scientific Conference 
LOGI 2014 

  323 

THE EVALUATION OF SERVICES QUALITY IN ROAD 
TRANSPORT  

 

Ivana Šimková1, Vladimír Konečný2 

 

 

ABSTRACT 

This paper deals with transport and forwarding quality assessment. 
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MERANIE KVALITY SLUŽIEB V CESTNEJ DOPRAVE 
 

Abstrakt 
Článok sa zaoberá posudzovaním kvality v doprave a zasielateľstve. 
 
Klíčová slova: kvalita,, zasielateľstvo, cestná doprava 
 

 

ÚVOD 

Termín „kvalita“ laická verejnosť používa ako označenie výnimočnosti tovaru alebo 
služby. Ide o určité hodnotenie stavu výrobku alebo služby. Kvalita predstavuje súhrn 
subjektívnych názorov na daný objekt. A kvôli subjektivite je kvalita zložitá vlastnosť 
z hľadiska dohody. Kvalitu vyjadrujeme v znakoch kvality, jej úroveň nameranými alebo 
priradenými veličinami. 

Existuje viacero definícií charakterizujúcich pojem kvalita. Každé odvetvie, každý 
odbor chápe, respektíve vidí pod týmto termínom niečo iné. 

Podľa normy STN EN ISO 9000: 2009 Systém manažérstva kvality. Základy a slovník, 
je pojem kvalita definovaný ako „ miera s akou súbor vlastných charakteristík spĺňa 
požiadavky“. 

2. KVALITA V ZASIELATEĽSKÝCH A DOPRAVNÝCH SLUŽBÁCH 

Definovanie požiadavkou na kvalitnú prepravu z hľadiska subjektov, ktoré vyžadujú 
dopravné a prepravné služby sa nebudú výrazne líšiť v preprave veci a v preprave osôb. 
Rozdiely môžu byť spôsobené len v odlišnom definovaní priorít požiadavkou vo väzbe na 
cieľ premiestenia. Túto rozdielnu prioritu je možné premietnuť do matematickej formulácie 
hodnotenia kvality.  

Vonkajšia kvalita je kvalita javiaca sa zákazníkovi. Vo vzťahu k prepravnému procesu 
sa prejavuje najmä v miestach styku so zákazníkom. 

Pri vnútornej kvalite z hľadiska prevádzkovateľa dopravnej služby je dôležité, za akú 
cenu bude dosiahnutá záruka poskytovania kvalitných služieb, prípadne vyššia úroveň 
kvality. Z technologického hľadiska je dôraz kladený najmä na organizáciu prevádzky, 
zaistenia ekonomického, bezpečnostného a ekologicky vhodného spôsobu realizácie 
dopravného procesu. Vhodnosť použitia technologického postupu sa môže prejaviť vo 
vonkajšej kvalite poskytovaných služieb.  

Medzi kritériá kvality v zasielateľstve patrí: 

• spoľahlivosť, 

• presnosť, 

• bezpečnosť, 

• rýchlosť 

• ochrana zásielky, 

• dodržanie dodacích lehôt, 

• zdvorilosť personálu, 

• kvalifikácia zamestnancov, 

• technický stav  

• a vzhľad vozidla, 

• komunikácia, 

• informovanosť, 
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• dôveryhodnosť, 

• flexibilita. 
 

 
V oblasti nákladnej prepravy medzi základné požiadavky na kvalitnú prepravu 

možno zaradiť: 

• spoľahlivosť dopravcu- dodržanie dodacích lehôt, miest nakládky, vykládky, 

• preprava neporušenej zásielky z domu do domu, 

• minimálny čas od vzniku požiadavky na prepravu po jeho realizáciu, 

• rýchlosť dodania, 

• prijateľná cena odpovedajúca predstavám zákazníka a kvalitné služby, 

• možnosť výberu vozidla, 

• presné informácie o ponúkaných službách, 

• prispôsobovanie činností dopravcu potrebám zákazníka, 

• uľahčenie plnenia povinností zákazníka. 
 
Vnímanie kvality premiestňovania je charakterizované dvoma pohľadmi, 

vonkajšou kvalitou (externou) a vnútornou kvalitou (internou). 

3.  VÝZNAM MERANIA A HODNOTENIA KVALITY 

Meranie a hodnotenie kvality prestavuje nástroj objektivizácie a kvantifikácie 
úrovne kvality poskytovaných služieb. 

Najdôležitejším ekonomickým dôvodom merania a hodnotenia kvality je 
kontrola zmluvne dohodnutých požiadaviek na kvalitu prepravných služieb. 

Metódy hodnotenia si organizácia môže vypracovať sama, môže ich úplne 
prevziať alebo prevzaté metódy upraviť na vlastné podmienky z pohľadu dôležitosti 
vybraných požiadaviek. Podľa počtu meraných a hodnotených kritérií kvality sa 
metódy členia na jednokriteriálne a viackriteriálne. 

Jednokriteriálne hodnotenie kvality, kde výsledkom je hodnota kvality získaná 
na základe sledovania a merania jednej vybranej charakteristiky kvality. 

Výhodou tejto metódy je jednoduchosť a nenáročnosť- sledovanie len jedného 
vybraného ukazovateľa. 

Nevýhodami tejto metódy sú: 

• nižšia vypovedacia schopnosť o charaktere kvality prepravy, 

• možnosť získania kladných výsledkov hodnotenia aj pri nesplnení niektorých 

požiadaviek kvality (skrytá nekvality) 
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• existuje možnosť prepojenia viacerých ukazovateľov, pre výber a sledovanie 

jedného ukazovateľa bez rešpektovania vzájomných vzťahov môže viesť ku 

skresleným výsledkom. 
 
Viackriteriálne hodnotenie kvality, ktorého výsledkom je hodnota prepravy 

získaná na základe sledovania a merania skupiny znakov kvality charakterizujúcich 
kvalitu prepravy zásielky cestnou nákladnou dopravou. 

Toto hodnotenie má vyššiu vypovedaciu schopnosť o charaktere kvality 
prepravy. Sledovanie viacerých kritérií umožňuje komplexný pohľad na kvalitu 
poskytovanej prepravnej služby. Rešpektuje vzájomné vzťahy medzi sledovanými 
ukazovateľmi. 

Avšak má aj jednu nevýhodu ktorou je náročnosť v súvislosti so sledovaním 
viacerých ukazovateľov. 

Jednotlivé váhy dôležitosti musia rešpektovať priority jednotlivých kritérií. 
Celkové hodnotenie sa vypočíta na základe zostavenia usporiadaných dvojíc 
pozostávajúcich z váhy dôležitosti konkrétneho kritéria a stupňa naplnenia 
požiadaviek stanovených pre toto konkrétne kritérium. 

HK =�v�. s�
	

�
�
 

kde HK je hodnota kvality celkom, 

vi je váha dôležitosti i-teho kritéria kvality, 

si je stupeň naplnenia požiadaviek i-teho kritéria kvality zo strany dodávateľa 
 
Váhy dôležitosti kritérií stanovuje hodnotiteľ, je možné ich stanoviť aplikáciou 

viacerých prístupov, ktoré sú definované napríklad v [dajte odkaz na literatúru].  
Stupeň naplnenia konkrétnych kritérií kvality sa vypočíta na základe reálne 
nameraných plnení/neplnení kritérií priamo v procese poskytovania služieb, stupeň 
plnenia určuje hodnotiteľ. Pre meranie stupňa plnenia môže použiť technické 
prostriedky alebo meranie kontrolórom (pracovníkom). Z dôvodu objektivizácie 
hodnotenia kvality viacerých poskytovateľov služieb, ktorí môžu služby poskytovať 
v rôznom rozsahu je vhodné stupeň plnenia vypočítať relatívnym spôsobom pre 
pozitívne kritériá kvality (dodržanie dodacej lehoty, nepoškodenie zásielky, a pod.): 

s� =
X
X	  

kde     Xm je počet prepráv, pri ktorých bol v hodnotenom období splnené pozitívne i-

te kritérium kvality 

Xn je celkový počet prepráv realizovaných dodávateľov v hodnotenom období 
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Pre negatívne kritériá kvality (nedodržanie dodacej lehoty, poškodenie zásielky 

a pod.): 

s� =
1 − X
X	  

kde  Xm je počet prepráv, pri ktorých bol v hodnotenom období i-te kritérium 

kvality  zrealizované negatívne. 

 
Pri návrhu metód merania a hodnotenia kvality je potrebné riešiť aj otázky ako: 

• časový interval realizácie merania a hodnotenia kvality 

• počet kritérií kvality zaradených do metódy 

• spôsoby realizácie merania 

• osoby vyškolené a zodpovedné za meranie a hodnotenie 

• účel použitia výsledkov a ich distribúcia hodnoteným subjektom. 

 
Cieľom uplatnenia metód hodnotenia je zabezpečenie požadovanej kvality 

služieb, výber kvalitných dodávateľov a eliminácia nekvalitných dodávateľov 
prepravných služieb. Unifikované metódy a nimi dosiahnuté výsleky môžu byť do 
budúcnosti využité asociáciami dopravcov a zasielateľov pre zostavovanie 
objektivizovaných rebríčkov dodávateľov prepravných služieb podľa kvality služieb. 

ZÁVER 

Kvalita služieb v doprave a zasielateľstve je aj významným determinantom 
dopytu. V konkurenčnom prostredí predstavuje významný nástroj  pre udržanie 
zákazníkov, ovplyvňuje aj výkonnosť a ekonomické výsledky organizácie. Získať 
konkurenčnú výhodu znamená nielen uspokojiť požiadavky zákazníkov, ale aj 
prekonať ich očakávania. Nespokojný zákazník sa so svojou skúsenosťou rád 
„pochváli“, čo môže ovplyvniť aj postoj ďalších zákazníkov. Nespokojný zákazník 
znamená stratu v príjmoch, stratu nevyužitej príležitosti a napokon aj stratu 
zákazníka. 

Budúcnosť každej organizácie je závislá na správaní zákazníkov. Zvyšovanie 
miery ich spokojnosti musí byť jedným z hlavných cieľov politiky kvality každej 
organizácie. 

 
Príspevok bol spracovaný s podporou: MŠVVŠ SR - VEGA č. 1/0320/14 POLIAK, M.: 

Zvyšovanie bezpečnosti cestnej dopravy prostredníctvom podpory hromadnej 
prepravy cestujúcich. 
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ABSTRACT 

The article deals with the issue of technical and technological requirements for newly built 

terminals for combined transport in the Czech Republic. There are the basic requirements for 

terminal facilities, number of tracks and their length and means of transhipment transport 

units. They are compared the useful length handling tracks with regard to the length of the 

train sets. Proposals terminals are designed modularly. 
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POŽADAVKY NA VEŘEJNÁ PŘEKLADIŠTĚ KOMBINOVANÉ 
DOPRAVY V ČESKÉ REPUBLICE 

 

Abstrakt 
Článek se zaobírá problematikou technických a technologických požadavků na nově 
budovaná překladiště kombinované dopravy v ČR. Jsou zde uvedeny základní požadavky na 
vybavenost terminálu, počet kolejí a jejich délka a způsoby překládky přepravních jednotek. 
Jsou zde porovnány i užitečné délky manipulačních kolejí s ohledem na délky vlakových 
soupravy. Návrhy překladišť jsou řešeny modulově. 
 
Klíčová slova: terminál kombinované dopravy, parametry, AGTC, kombinovaná doprava 

 
 

Překladiště KD v ČR 

V této části mají řešitelé za cíl analyzovat současný stav infrastruktury na území České 
republiky, a to především překladišť kombinované dopravy. 

Na území České republiky je vybudována celá řada překladišť, přičemž se tyto dělí na 
veřejné a neveřejné. Veřejná překladiště jsou chápána jako taková, která své služby nabízí pro 
všechny uživatele a operátory kombinované přepravy. Neveřejná překladiště jsou naopak 
výhradně užívána jejich provozovateli. Příkladem mohou být některé výrobní podniky. 

Mezi hlavní a nejvýznamnější provozovatele veřejných překladišť KD v České 
republice patří: 

• METRANS, a.s. - Český operátor kombinované přepravy založený v roce 1991 je 
zároveň jeden z největších operátorů kombinované přepravy ve střední a východní 
Evropě. V současnosti je většinovým vlastníkem společnost Hamburger Hafen Logistik 
AG. Poskytuje komplexní služby v intermodální dopravě v kombinaci silnice-železnice. 
Operátor provozuje celou řadu překladišť na území střední Evropy, přičemž 5 z nich se 
nachází na území České republiky a 3 z nich na Slovensku. Společnost zajišťuje 
pravidelné vlaky obsluhující tato překladiště, potažmo přístavy: Hamburg, Brémy, 
Duisburg, Rotterdam, Mnichov-Riem, Ludwigshafen, Norimberk, Basilej, Salzburg CTS, 
Krems, Liepzig, Koper, Budapešť a Istanbul Halkali.  

• AWT (Skupina Advanced World Transport) - Skupina AWT je společenství podniků 
působících v oblasti železniční dopravy. Na území České republiky jde o největšího 
soukromého nákladního železničního dopravce. Společnost působí ovšem i v dalších 
zemích střední a východní Evropy. Jednotlivé společnosti využívají společné logo a 
identitu. Skupina se zaměřuje na přepravu těžkých a hromadných komodit vhodných pro 
přepravu po železnici – uhlí, oceli, nebo dílů pro automobilový průmysl. Kromě dopravy 
se také věnuje rekultivačním, pozemním a stavebním pracím. Provozuje vlastní síť drah 
(zejména vlečkovou síť dolů, elektráren aj.) Jako jediný operátor kombinované přepravy 
v ČR poskytuje přepravu odvalovacích kontejnerů ACTS. Vlastní a provozuje terminál 
kombinované přepravy v lokaci Ostrava-Paskov.  
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• ČD DUSS Terminál, a.s. - Zakladateli společnosti byly ČD, a.s. a DUSS GmbH, přičemž 
většinový podíl připadá společnosti ČD, a.s. Provozuje terminál v Lovosicích.  

• Star Container, s.r.o. – Společnost provozuje terminál v Mělníku (bývalý terminál 
Maersk Mělník). V sousedství překladiště je i terminál Českých přístavů. 

• Rail Cargo Operator - CSKD, s.r.o. - Dceřiná společnost skupiny Rail Cargo Group. Na 
území České republiky provozuje tři překladiště (jeden ve spolupráci s ČD Cargo, a.s.) 
a na Slovensku tři překladiště. Provozuje vlaky ve směru Brémy, Hamburk, Kaliningrad, 
Koper, Terst a Rijeka.  

 
V současné době je na území České republiky v provozu 11 hlavních veřejných 

překladišť provozovaných 5 předními operátory kombinované dopravy. Jejich lokace včetně 
tratí AGTC je znázorněna na následujícím obrázku 1. 

 

Zdroj: autor 
Obr. 1 - Překladiště KD v ČR 

 
Všechna následně uvedená překladiště KD v ČR jsou překladiště s veřejným 

(otevřeným) přístupem, i když jsou privátní. Znamená to, že základní služby překladiště musí 
provozovatel poskytnout každému zákazníkovi/zájemci o přepravu zboží KD na 
nediskriminačním základě za předem známých garantovaných podmínek a ceny 
provozovatelem předem stanovené a zveřejněné. V ČR jsou v provozu následující překladiště 
KD (viz. tabulka 1). 

Technické vybavení jednotlivých překladišť je značně rozdílné a v mnoha případech 
značně nevyhovující. V některých překladištích se v současnosti nerealizuje překládka 
v rámci KD. 

Všechna překladiště jsou ve vlastnictví soukromých subjektů, a tudíž nejsou součástí 
veřejné dopravní infrastruktury. Jejich vznik, příp. zrušení i způsob využívání závisí zcela na 
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rozhodnutí jejich vlastníka, při splnění příslušných legislativních předpisů. Způsob/podmínky 
užívání překladišť není legislativně upraven, jedná se jen o uzanci. 

 
Tab. 1 - Přehled provozovaných neveřejných překladišť KD na území ČR 

Provozovatel/vlastník Překladiště Kombinace 
ČD-DUSS, Terminál, a.s. (dceřiná spol. 
ČD Cargo, a.s., Praha) 

Lovosice  S – Ž 

České přístavy, a.s., Praha přístav Mělník 
přístav Ústí nad Labem 

S – Ž – V 

Česko-saské přístavy, s.r.o., Děčín přístav Děčín - Loubí 
přístav Lovosice 

S – Ž – V 
S – Ž – V 

RCO CSKD s.r.o. Praha Praha - Žižkov 
Přerov 

S – Ž 
S – Ž 

Terminal Brno (společný podnik ČSKD 
INTRANS a ČD Cargo) 

Brno - Horní Heršpice S – Ž 

METRANS, a.s., Praha Česká Třebová 
Nýřany (u Plzně) 
Praha - Uhříněves 
Šenov (u Ostravy) 
Želechovice (u Zlína) 

S – Ž 
S – Ž 
S – Ž 
S – Ž 
S – Ž 

Star Container s.r.o., Mělník  Mělník S – Ž – V 
TRANS-SPED-CONSULT, s.r.o. 
(pronajato od RCO CSKD) 

Lovosice S – Ž 

AWT, a.s., Ostrava Paskov (u Ostravy) S – Ž 
Zdroj: [1], úprava autor 

 
Většina z uvedených překladišť KD nedosahuje svou kapacitou podmínek Dohody 

AGTC a Nařízení 1315/2013, zejména se jedná o nedostatečnou délku kolejí (požadováno 
min. 600 m) a nedostatečné technické vybavení. 

 
Tab. 2 - Základní parametry hlavních překladišť KD v ČR 

Překladiště Provozovatel 
Rozloha 
(tis. m2) 

Kapacita 
v TEU 

Překládka 
v roce 
2013 

(TEU) 
Ostrava-Paskov AWT 31 2 400 2 800 
Přerov-Horní Moštěnice RCO CSKD, s.r.o. 23 800 2 000 
Praha-Žižkov RCO CSKD, s.r.o. 30 2 800 9 000 
Brno-Horní Heršpice Terminál Brno, a.s. 50 1 000 13 500 
Lovosice ČD DUSS Terminál, a.s. 20 1 000 18 100 
Mělník Star Container, s.r.o. 66 4 500 6 000 
Praha-Uhříněves Metrans, a.s. 420 17 500 720 000 
Česká Třebová Metrans, a.s. 138 6 000 750 000 
Plzeň-Nýřany Metrans, a.s. 50 4 400 105 000 
Ostrava-Šenov Metrans, a.s. 100 5 000 140 000 
Zlín-Želechovice/Lípa Metrans, a.s. 68,6 7 500 190 000 

Zdroj: [1], úprava autor 
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Požadavky na překladiště KD  

V případě návrhu na vybudování překladišť KD v podmínkách ČR přicházejí do úvahy 
dva základní typy překladišť KD a to bimodální (silnice-železnice nebo silnice-voda), 
případně trimodální (silnice-železnice-voda). Je ovšem třeba uvést, že v současné době se 
v ČR nerealizuje kombinovaná doprava po vnitrozemských vodních cestách. Také se v obou 
případech jedná o tzv. nedoprovázenou kombinovanou dopravu. V současné době se také 
nerealizuje v ČR žádná doprovázená kombinovaná doprava a z finančních důvodů nelze ani 
předpokládat její trvalé uplatnění. Samotná překladiště KD pro doprovázenou KD (Ro-La, 
Ro-Ro) mohou být lokalizována samostatně anebo, což je v této souvislosti reálnější, jako 
součást překladiště pro nedoprovázenou KD. 

V právních normách v ČR není nikde zakotveno, jaké jsou hlavní standardy pro 
překladiště KD. Technicky popsaný standard pro překladiště neexistuje. Existují pouze 
technické normy, příp. předpisy týkající se jednotlivých částí překladiště (kolejiště, 
komunikace, zpevněné plochy, překládací mechanismy), včetně vyhlášek upravujících jejich 
používání, příp. jejich revize. 

Lze proto jen vycházet z doporučení ustanovení Dohody AGTC, příp. zkušeností od 
zahraničních i tuzemských provozovatelů překladišť KD. Je potřeba zohlednit nejen 
požadavky na technické a technologické vybavení překladiště KD, ale zohlednit i finanční 
stránku dané investice. Proto lze shrnout požadavky na terminál KD do následujících bodů: 

• užitečná délka kolejí pro překládku přepravních jednotek dle Dohody AGTC min. 600 m 
s možností rozšíření překladiště na 750 m (pro nově vybudované překladiště), 

• umístění kolejí v překladišti (pokud to lokalita umožňuje) jako průjezdné (viz. překladiště 
Česká Třebová),  

• částečné trakční vedení v délce 30 m na obou koncích kolejí (viz. překladiště Česká 
Třebová), 

• překládací mechanismus (mobilní/na pevní dráze) pro přepravní jednotky (RMG, RTG, 
reachstacker), 

• nosnost překládacího mechanismu 40 t vybaveného spreaderem a kleštinami (netýká se 
překládacích mechanismů určených jen pro manipulaci s prázdnými PJ), 

• záloha překládacího mechanismu dle jejich počtu až 100 % (požadavek vyplývá z praxe 
operátorů KD pro zajištění doby přepravy a tím i snížení rizika jejího prodloužení), 

• kapacita (výkonnost překládacího mechanismu) umožňující zpracování uceleného vlaku 
KD s délkou 650-750 m do jedné hodiny, 

• deponovací plochy se zásuvkovými stojany pro připojení chladírenských kontejnerů, 

• průjezdný průřez kolejiště odpovídající ložné míře UIC C, 

• hmotnost na nápravu 22,5 t, 

• max. podélný sklon 8 o/oo, 

• preference překladiště KD s ročním objemem překládky 400 000 hrt. 

 
Je zde třeba zmínit i vliv délky vlaku KD a jeho kapacity. Při současných délkách vlaků 

KD 550 – 630 m (je započítána i délka hnacího vozidla – 20 m) se kapacita vlakové soupravy 
pohybuje v rozmezí 71-92 TEU. Ovšem tato hodnota je závislá na počtu jednotlivých řad 
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železničních vozů a na jejich kombinaci. Jednotliví operátoři v KD v ČR využívají různých 
řad železničních vozů (pro přepravu kontejnerů, výměnných nástaveb, silničních 
intermodálních návěsů). Proto je v následující tabulce 3 vyjádřen souhrn hlavních řad 
železničních vozů, které se v KD v ČR používají a uvedeny hodnoty kapacity vlakové 
soupravy v TEU pro délky vlaku 550-750 m (i s přihlédnutím na doporučenou délku vlaku 
740 dle Nařízení 1315/2013). V uvedené délce vlaku je zahrnuta délka hnacího vozidla 20 m. 
Nejsou zde uvedeny jednotlivé kombinace, neboť to je různé od jednotlivých operátorů v KD. 
Z daného přehledu je zřejmé, že při použití délky vlaku až 750 m (dle doporučení Dohody 
AGTC), resp. 740 m (dle Nařízení 1315/2013) dojde ke zvýšení kapacity vlakové soupravy 
o cca 30 TEU, což je z hlediska ekonomického posouzení velice pozitivní. Ovšem na druhou 
stranu je potřeba mít na zřetel, že použití délky vlaků 750 m je ekonomicky velice výhodné, 
ale z provozního hlediska velice problematické, neboť na železniční síti ČR je velice málo 
mezilehlých žst., které umožňují předjíždění, příp. křižování vlaků uvedené délky na 
dopravních kolejích. Proto s touto hodnotou délky vlaku nelze zatím počítat. Řešitelé se 
přiklánějí k využívání délky vlaku 650-700 m, což se pak odráží i při navrhování užitečné 
délky manipulačních kolejí v návrhu překladiště KD. 
 

Tab. 3 - Kapacita vlaku KD délky 550-750 m v TEU dle různých řad železničních vozů 

železniční vůz Délka vlaku [m] 

řada délka [m] kapacita 
[TEU] 

550 600 650 700 740 750 

Sggrss 26,4 4 80 87 95 103 109 110 

Sgnss 19,7 3 80 88 95 103 109 111 

Sggmrss 29,6 4 71 78 85 91 97 98 

Sggnss 
80´ 

25,9 4 81 89 97 105 111 112 

Zdroj: autor 
 

V následující tabulce 4 jsou uvedeny nejčastější kombinace řad železničních vozů 
zařazených do vlakových souprav významných operátorů KD v ČR. Při výpočtu byly 
jednotlivé délky vlakové soupravy (nezahrnující délku hnacího vozidla) zaokrouhleny na celé 
desítky metrů, tzn. na hodnotu 600 m, případně 610 m. Jak je z tabulky zřejmé, existuje 
8 různých kombinací zařazení různých řad železničních vozů do vlakové soupravy pro 
dosažení kapacity vlaku 92 TEU. Devátá varianta složení vlakové soupravy se používá ve 
výjimečných případech.  
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Tab. 4 - Kapacita vlaku KD v TEU u 9 nejčastěji používaných kombinací řad železničních 
vozů zařazených ve vlakové soupravě 

Varianta počet vozů/řada délka vozu [m] délka vlakové 
soupravy [m] 

kapacita 
vlaku [TEU] 

1. 23 / Sggrss 26,4 610 92 

2. 23 / Sggnss 80´ 25,9 600 92 

3. 20 / Sggnss 80´ + 4 / Sgnss 25,9 / 19,6 600 92 

4. 20 / Sggrss + 4 / Sgnss 26,4 / 19,6 610 92 

5. 17 / Sggnss 80´ + 8 / Sgnss 25,9 / 19,6 600 92 

6. 17 / Sggrss + 8 / Sgnss 26,4 / 19,6 610 92 

7. 14 / Sggnss 80´ + 12 / Sgnss 25,9 / 19,6 600 92 

8. 14 / Sggrss + 12 / Sgnss 26,4 / 19,6 610 92 

9. 30 / Sgnss 19,6 590 90 

Zdroj: autor 
 

S ohledem na rozmístění stávajících překladišť KD a s využitím poznatků ze zahraničí 
(pozitivních i negativních zkušeností) a také s ohledem zejména na hospodářskou soutěž je 
doporučeno, aby nové překladiště KD byl vybudován ve vzdálenosti nejméně 35 km 
vzdušnou čarou od stávajícího překladiště KD.  

Výjimku bude tvořit nový terminál KD, který bude vybudován jako náhrada stávajícího 
provozovaného překladiště KD, avšak nevyhovujícího (nevyhovující technické parametry, 
nemožnost rozšíření, apod.), pokud provozovatel stávajícího překladiště KD deklaruje záměr 
zrušení stávajícího překladiště KD a přesun jeho aktivit do nového překladiště KD. Další 
výjimkou může být nedostačující kapacita stávajícího překladiště KD s veřejným přístupem 
pro překládky přepravních jednotek, kdy provozovatel stávajícího překladiště KD nezajistí 
navýšení kapacity překladiště KD na požadované objemy u zamýšlených přeprav.  

Z hlediska veřejného (otevřeného) přístupu do překladiště KD by měl budoucí 
provozovatel překladiště KD zajišťovat minimální služby, a to: 

• překládku přepravních jednotek podle vybavení překladišti (kontejnery, výměnné 
nástavby, silniční intermodální návěsy), 

• krátkodobé skladování přepravních jednotek na dobu minimálně 7 dní, 

• zajištění posunu železničních vozů/souprav vozů z/do předávací železniční stanice 
(tarifního bodu), 

• umožnit nediskriminačně celní odbavení celním deklarantem zákazníka, 

• předem stanovit zákazníkovi nediskriminační lhůty poskytování jednotlivých služeb, 

• předem stanovit zákazníkovi nediskriminační ceny za překládku přepravních jednotek. 

Všichni uživatelé/zákazníci KD (včetně operátorů KD, logistických společností, 
silničních dopravců) mají nárok na poskytování základních služeb způsobem, který vyučuje 
zvýhodnění některého z nich. Všechny výše uvedené služby je nutné poskytovat minimálně 
během předem zveřejněné provozní doby překladiště KD s veřejným nediskriminačním 
přístupem. Uvedený rozsah služeb by měl být uveden rovněž v podmínkách provozu 
konkrétního překladiště KD s veřejným přístupem. Podle možností provozovatele překladiště 
KD s veřejným přístupem mohou být poskytovány i další služby: 
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• místenkování jednotlivých vlakových spojů KD, 

• uložení (deponování) přepravních jednotek v překladišti na žádost zákazníka, 

• pronájem přepravních jednotek - univerzálních i speciálních kontejnerů ISO řady 1, 

• dobíjení agregátů izotermických přepravních jednotek, 

• přemístění přepravních jednotek v překladišti i u zákazníka, 

• dovolené úpravy přepravních jednotek, resp. dodání a instalace zvláštního vybavení 
přepravních jednotek (např. umělohmotné vaky do kontejnerů, zaizolování kontejnerů 
apod.), 

• zajištění veterinární a fyto kontroly pro potřeby celního řízení podle požadavku zákazníka, 

• překládku zboží z jedné přepravní jednotky do druhé či do silničního vozidla nebo 
železničního vozu a opačně, 

• paletizaci zboží, 

• uskladnění zboží ve veřejných skladech (včetně celních) v areálu překladiště i mimo něj 
s akcentem na zajištění služeb v rámci provozování veřejného celního skladu a na nabídku 
krytých a temperovaných veřejných skladů, 

• zajištění shromáždění (kompletace) zboží včetně provedení potřebných manipulací 
pomocí odpovídajících zařízení (např. vidlicovými vozíky), 

• opravy a revize přepravních jednotek, 

• podání zprávy o pohybu zásilky, 

• pojištění zásilek ve vnitrostátní i mezinárodní přepravě, 

• nový podej zásilek, 

• prodej kontejnerů ISO řady 1, 

• revizní činnost pro zdvihací zařízení (překládací mechanismy), 

• zajištění určité teploty uvnitř přepravní jednotky (chlazení nebo nahřívání zboží), 

• poskytnutí kontejneru pro překlad zboží při celní kontrole, 

• dodání závěry (plomby či kontejnerového zámku) včetně zavěšení, 

• odstranění staré a nalepení nové nálepky ADR, 

• vystavování potřebných dokladů v oblasti silničních přeprav následujících po mezinárodní 
železniční přepravě. 

 
Pro vybudování překladiště KD je potřeba uvést základní technické parametry 

z hlediska uspořádání kolejiště a překládací plochy, které by mělo dané překladiště splňovat. 
Tyto parametry vycházejí z letitých zkušeností (za posledních 10-15 let provozu) operátorů 
KD zejména v zahraničí (DUSS, Kombiverkehr, Hupac, Metrans, apod.). Je potřebné, aby se 
nově budované překladiště stavělo modulově, aby se mohlo v případě naplnění kapacity 
(80 %) rozšířit o další modul překladiště. Rozloha překládací plochy jednoho modulu, ve 
kterém je provozován RMG (mobilní portálový jeřáb na kolejích) se pohybuje v rozmezí 120-
150 tisíc IPJ za rok. Pro modul jsou typické i následující parametry: 

• manipulační koleje s užitečnou délkou 600-700 m, 

• 2 silniční pruhy pro silniční vozidla (jeden průjezdný, druhý pro překládku PJ), 

• 3-4 řady pro mezipřekládku IPJ, 

• 2-4 silniční pruhy pro vjezd/odjezd silničních vozidel vstupní bránou překladiště, 
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• odstavné parkoviště pro silniční vozidla s IPJ před vstupní bránou. 

 
Typové schéma překladiště KD používané v evropských překladištích je uvedeno 

na obrázku 2. Zde je zobrazen příčný řez překládací plochy, kterou obsluhuje RMG. Díky 
tomu pak může být k vlakové soupravě připojeno přímo vlakové hnací vozidlo a z překladiště 
pak už odjede celá vlaková souprava jako ucelený vlak. Odpadají tak posunové práce při 
přesunu vlakové soupravy na odstavné kolejiště, kde bude přistaveno k soupravě hnací 
vozidlo a utvoří se vlak. 

 
Zdroj: autor 

Obr. 2 – Typové schéma překladiště KD v Evropě – příčný řez 
 

U typového překladiště lze předpokládat s délkou manipulačních kolejí pod RMG 750 
m, což vyhovuje jak požadavkům na nově vybudovaná překladiště dle Dohody AGTC a 
Nařízení 1315/2013. Dále se předpokládá úložná plocha pod RMG pro uložení jedné, resp. tří 
řad kontejnerů vedle sebe a stohování do třech vrstev. Kromě těchto úložných ploch 
umístěných pod RMG je důležité vybudovat i úložnou plochu pro ložené a prázdné 
kontejnery, popř. pro další druhy intermodálních přepravních jednotek IPJ - výměnné 
nástavby, silniční intermodální návěsy. Zde se předpokládá využití plochy pro uložení třech 
řad kontejnerů a stohování do třech vrstev při celkové délce úložné plochy 1000 m. Pak se 
maximální úložná kapacita překladiště pohybuje okolo 2 940 TEU (viz. tabulka 5). Zde je 
potřeba zdůraznit, že uvedená kapacita předpokládá uložení námořních kontejnerů (řady 
ISO 1). Uložení silničních intermodálních návěsů či výměnných nástaveb vyžadují 
nákladnější překládací zařízení (spreader vybavený kleštinami) a až 5 násobnou úložnou 
plochu. Při jejich předpokládané překládce v překladišti 10 % dojde ke snížení kapacity 
překladiště až o 25 % (z důvodu nestohovatelnosti a větším rozměrům těchto přepravních 
jednotek). 
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Zdroj: autor 

Obr. 3 – Typové schéma překladiště KD – modul 1 
 

Tab. 5 – Parametry typového překladiště KD pro jednotlivé moduly 

Parametr modul 1 modul 1+2 

manipulační délka kolejí pod RMG [m] 750 750 

počet manipulačních kolejí [počet] 4 8 

úložná plocha mimo RMG [m2] 10 000 10 000 

úložná plocha pod RMG [m2] 9 750 19 500 

úložná plocha celkem [m2] 19 750 29 500 

úložná plocha mimo RMG [TEU] 1 440 1 440 

úložná plocha pod RMG [TEU] 1 500 3 000 

úložná plocha celkem [TEU] 2 940 4 440 

kapacita silničních vozidel-překládka 38 76 

kapacita silničních vozidel-odstavná plocha 25 50 
Zdroj: autor 

 
Po vybudování překladiště KD je možno předpokládat, že překladiště bude schopno 

zpracovávat 2-3 vlaky denně. Využití úložné kapacity překladiště se při tomto počtu 
zpracovaných vlaků KD odhaduje na 22 %. S přihlédnutím na vývoj kombinované dopravy 
v Evropě a ČR je možno určit kapacitu překladiště v krátkodobém horizontu roku 2020 
a v dlouhodobém horizontu 2050. Z krátkodobého hlediska můžeme předpokládat, že v roce 
2020 bude kapacita překladiště 4-5 zpracovaných vlaků KD. V tomto případě se předpokládá 
využití úložné kapacity překladiště na 37 %. Z dlouhodobého hlediska je možné s ohledem na 
dlouhodobou prognózu vývoje KD v roce 2050 předpokládat až 10 zpracovaných vlaků za 
den. Využití úložné kapacity překladiště se předpokládá 75 %. V obou případech se jedná 
o využití typového překladiště (modul 1 – viz obrázek 3). 

Samotný odhad plánované kapacity navrhovaných překladišť v krátkodobém, 
střednědobém a dlouhodobém horizontu (2020, 2030 a 2050) je uveden v následující 
tabulce 6. Zde jsou uvedeny jak hodnoty kapacity (v TEU) pro zpracování jednoho vlaku, tak 
plánované kapacity (v TEU) pro krátkodobý horizont 2020, střednědobý horizont 2030 a 
dlouhodobý horizont 2050. Tyto údaje jsou pak doplněny parametrem využití úložné plochy 
překladiště. Jak je z tabulky zřejmé, i při plánovaném výkonu zpracování 10 vlaků za den 
v dlouhodobém horizontu 2050 dojde k využití ložné plochy překladiště jen na 75 %, což je 
velmi přijatelné. Z tohoto pohledu nelze předpokládat, že by bylo nutné stavět další modul 
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překladiště, který je zobrazen na obrázku 4. Ovšem samotný vývoj počtu zpracovaných vlaků 
KD je závislý nejen na vývoji KD ve světě, Evropě a ČR, ale i na daném provozovateli 
překladiště a jeho obchodních vztazích a aktivitách. 
 

Tab. 6 – Vývoj překládky u typového překladiště KD – modul 1 (rok 2020, 2030, 2050) 

Překládka 
počet 

přeložených TEU 
využití kapacity 

překladiště 
překládka 1 vlaku/den  220 7% 
překládka 3 vlaků/den (2020) 660 22% 
překládka 5 vlaků/den (2030) 1100 37% 
překládka 10 vlaků/den (2050) 2200 75% 

Zdroj: autor 
 

V případě dalšího rozšiřování překladiště v závislosti na nedostatečné kapacitě úložných 
ploch pro IPJ, kolejiště, apod., je možno postupovat tak, že se k dosavadnímu modulu 
překladiště vybuduje další modul. Schéma příčného řezu takto navazujících dvou modulů 
překladiště je uveden na obrázku 4. Jednotlivé moduly se mohou překrývat v rámci dosahu 
svých portálových jeřábů. To je pak vyřešeno buď různou výškou těchto jeřábů (RMG), nebo 
jinou výškou úložné plochy obou modulů překladiště. 

 
Zdroj: autor 

Obr. 4 – Modulové řešení překladiště KD v Evropě – příčný řez 
 

Závěr 

V příspěvky byly nejprve popsány současná překladiště KD v ČR a na základě této 
analýzy a analýzy překladišť KD v Evropě byly navrženy technické parametry překladiště KD 
včetně typového schématu překladiště se začleněním silniční a železniční sítě. Navržené 
překladiště bylo řešeno modulově s ohledem na možný budoucí rozvoj (modul 1, modul 1+2). 
Tento návrh byl pak doložen typovým schématem překladiště s uvedením části určené pro 
samotnou překládku přepravních jednotek, úložnou plochou pro ložené a prázdné 
intermodální přepravní jednotky a návrhem silničního a kolejového vybavení překladiště.  
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ABSTRACT 

The proposed process of benchmarking methodology for transport companies operating 

passenger public transport has a universal character and its application is possible for all 

transport companies in the Czech and Slovak Republic. The methodology consists of several 

steps and degrees of rating companies that provide multidimensional assessment and 

comparability and represents a different point of view to benchmarking process. 

Conceptually, the benchmarking methodology is based on the optimization of processes and 

services that represent key role in managing the company. 
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METODIKA BENCHMARKINGU PRO DOPRAVNÍ PODNIKY 
PROVOZUJÍCÍ MĚSTSKOU HROMADNOU DOPRAVU 

 
Abstrakt 
Navrhnutý postup metodiky benchmarkingu pro dopravní podniky provozující městskou 
hromadnou dopravu má univerzální charakter a jeho aplikace je možná pro všechny dopravní 
podniky v České a Slovenské republice. Metodika se skládá z několika kroků a stupňů 
hodnocení společností, které zabezpečují vícerozměrnost a porovnatelnost hodnocení  
a představují různý úhel pohledu na benchmarking. Koncepčně je metodika benchmarkingu 
založená na optimalizaci služeb a procesů, které představují klíčovou úlohu v řízení 
společnosti.  
 
Klíčová slova: Benchmarking, městská hromadná doprava 
 

1 Návrh metodiky benchmarkingu  

Tato kapitola se zabývá popisem jednotlivých kroků vedoucích k realizaci 
benchmarkingu  ve specifickém prostředí dopravních podniků (dále DP) provozujících 
městskou hromadnou dopravu (dále MHD) na území měst. Odborná literatura uvádí obecné 
kroky benchmarkingu, které jsou zde rozšířeny a doplněny tak, aby bylo možné aplikovat 
metodu benchmarking na sektor MHD. Součástí metodiky je kromě provedení komplexní 
finanční analýzy i návrh jedinečné soustavy dopravně-provozních ukazatelů, 
charakterizujících poskytování dopravní služby MHD. 
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Zdroj: autorka 

Obr. 1 - Postup metodiky benchmarkingu pro dopravní podniky provozující MHD 
 

1.1 Výběr činností a oblastí pro benchmarking 

Cílem je prověření a porovnání celkové finanční situace DP z hlediska likvidity, 
rentability (návratnosti vložených prostředků), obratovosti, zadluženosti, tvorby přidané 
hodnoty a produktivity. Současně je zmapována oblast dopravně-provozních činností 
s vazbou na technologii provozu MHD. Analýza současného stavu DP je doplněna predikcí 
finančního zdraví v budoucnosti. 

1.2 Návrh dat a soustav ukazatelů pro porovnávání 

Data jsou veřejně dostupná z výročních zpráv jednotlivých DP, jedná se o rozvahu, 
výkaz zisku a ztráty a výkaz cash flow, některá specifická data jsou získána z interních 
materiálů DP. 
Soustava finančních poměrových ukazatelů: 

• Ukazatele likvidity: běžná, pohotová a okamžitá likvidita. Likvidita vyjadřuje vlastnost 

určité složky se rychle a bez velké ztráty své hodnoty přeměnit na peněžní hotovost, měří 

též schopnost podniku včas uhradit své závazky a má význam při hodnocení finanční 

rovnováhy.  

• Ukazatele rentability: rentabilita celkového vloženého kapitálu, rentabilita vlastního 

kapitálu, rentabilita celkového investovaného kapitálu, rentabilita tržeb a rentabilita 
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nákladů. Rentabilita (výnosnost), měří schopnost podniku tvořit nové zdroje  

a dosahovat zisku vynaložením investic. Ukazatele rentability hodnotí celkovou efektivitu 

těchto činností a měly by v časové řadě vykazovat rostoucí trend. 

• Ukazatele aktivity: obrat a doby obratu aktiv, zásob, pohledávek a závazků. Tyto 

ukazatelé měří efektivitu hospodaření podniku s aktivy a jeho schopnost „obracet peníze.“ 

Větší množství aktiv než je potřeba s sebou nese zbytečně vynaložené náklady a tím nižší 

zisk. Naopak pokud má podnik aktiv nedostatek, nemůže využívat potenciálně výhodné 

podnikatelské příležitosti a tím přichází o možné výnosy, které by jinak mohl získat. Obrat 

měří, kolikrát za rok se jednotlivá položka otočí, dobou obratu se měří počty dní, po které 

jsou drženy peníze v jednotlivé položce. Obrat  

se vyjadřuje v počtu obrátek za rok, čím je jich více, tím lépe. Doba obratu se měří v počtu 

dní, kterých by mělo být naopak co nejméně.  

• Ukazatele zadluženosti: celková zadluženost, zadluženost vlastního kapitálu, koeficient 

samofinancování, rekapitalizace, podkapitalizace, ukazatel úrokového krytí. Zadluženost 

měří rozsah, v jakém podnik používá k financování cizí zdroje a určuje vztah mezi 

vlastními a cizími zdroji financování. Úvěrové zatížení podniku je do jisté míry žádoucí, 

nemělo by ho však zatěžovat vysokými finančními náklady. Větší míra zadluženosti je 

možná při splnění vyšší rentability. Cílem analýzy zadluženosti je najít optimální vztah 

mezi vlastním a cizím kapitálem.  

• Čistý pracovní kapitál: je důležitým ukazatelem charakterizující solventnost podniku. 

Představuje finanční rezervu, kterou může podnik využít v případě nějaké nepříznivé 

situace, která by si vyžadovala vydání velkého množství peněžních prostředků. Velikost 

finanční rezervy závisí na obratovosti krátkodobých aktiv a na dalších vnějších 

okolnostech, např. stabilitě trhu, daňové legislativě, konkurenčním boji apod. 

Soustava ukazatelů produktivity: 

• Ukazatel produktivity práce z přidané hodnoty: produktivita práce se vyjadřuje podílem 

přidané hodnoty na počet pracovníků, z čehož vyplývá, že čím je její hodnota větší, tím 

lépe. Znamená množství produkce zhotovené jedním pracovníkem za určitý čas. Ukazuje 

účinnost lidské práce, tedy schopnost v určitém časovém rámci  

za daných podmínek vyvářet hodnoty. Produktivita práce se zvyšuje, když stejné množství 

vstupů vyrábí více výstupů. Čím je v podniku méně zaměstnanců (odpracovaných hodin), 

kteří se podílí na přidané hodnotě, tím vyšší bude produktivita práce. Proto nižší počet 

zaměstnanců musí zákonitě vydat vyšší výkony. Úspory pracovníků však mají své meze. 

Pro rozumné zeštíhlování se musí hledat rezervy především v plánování, organizování a 

kontrole práce – work flow. V těchto situacích by mělo dojít na inovace technologií, 

postupů, logistiky a všech ostatních podnikových procesů. Neustále by mělo docházet ke 

kontinuálnímu zlepšování všeho, co lze zlepšit. Pomocí kreativních metod pak lze 

nacházet i radikální diskontinuální zlepšování. Tato opatření přinášejí nejvýraznější 

zvyšování přidané hodnoty a tím  

i produktivity práce. [4] 
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• Průměrná hrubá roční mzda: představuje podíl mezd bez ostatních osobních nákladů 

připadající na jednoho zaměstnance za 1 rok. Do mezd se zahrnují základní mzdy  

a platy, příplatky a doplatky ke mzdě nebo platu, prémie a odměny, náhrady mezd  

a platů, odměny za pracovní pohotovost a jiné složky mzdy nebo platu, které byly  

v daném období zaměstnancům zúčtovány k výplatě. Jedná se o hrubé mzdy, tj. před 

snížením o pojistné na všeobecné zdravotní pojištění a sociální zabezpečení, zálohové 

splátky daně z příjmů fyzických osob a další zákonné nebo se zaměstnancem dohodnuté 

srážky. 

• Ukazatel osobních nákladů k přidané hodnotě: vyjadřuje, jak velký podíl z hodnoty, 

kterou podnik vytvořil, připadne na platy zaměstnanců.  

• Ukazatel mzdové produktivity: vyjadřuje, jakou přidanou hodnotu podniku přinese  

1 Kč vyplacené mzdy. Pozitivní je rostoucí hodnota ukazatele v čase. Jestliže má 

produktivita práce z přidané hodnoty v časové řadě vzestupnou tendenci, pak podíl 

mzdových nákladů na přidané hodnotě bude nižší. Jestliže však klesá podíl mzdových 

nákladů na přidané hodnotě, zákonitě roste mzdová produktivita. Ukazatel mzdové 

produktivity slouží především pro potřeby managementu podniku. Jde v podstatě  

o normu práce, jinými slovy, jak z každé 1 Kč vložené do mzdových nákladů získat od 

zaměstnanců co nejvíce přidané hodnoty: za stejné peníze (mzdu) více práce.  

Modely predikující finanční zdraví a pravidla financování DP: 

• Index bonity jako bonitní model: diagnostikuje finanční zdraví podniku a určuje, zda se 

podnik řadí mezi dobré nebo špatné podniky.  

• Altmanův model jako bankrotní model: varuje podniky před možným bankrotem. Vychází 

se skutečnosti, že každý podnik ohrožený bankrotem vykazuje typické znaky pro bankrot 

ještě před tím, než skutečně nastane. Typickými znaky blížícího  

se bankrotu jsou problémy s běžnou likviditou, s výší čistého pracovního kapitálu  

a rentabilitou celkového vloženého kapitálu. [1] 

• Zlaté pari pravidlo financování: porovnává hodnoty dlouhodobých aktiv (dlouhodobého 

majetku) a vlastního kapitálu a doporučuje, aby dlouhodobá aktiva byla financována 

převážně z vlastních zdrojů.  

• Zlaté pravidlo vyrovnání rizika: doporučuje, aby byly vlastní zdroje větší než zdroje cizí, 

protože vlastní kapitál nemusí podnik nikdy splatit. Naproti tomuto faktu je třeba 

neopomíjet pozitiva cizích zdrojů, kterým je pákový efekt zvyšující rentabilitu vlastního 

kapitálu a proto je nutné najít optimální poměr mezi vlastními a cizími zdroji. 

Ekonomická přidaná hodnota EVA 

Ukazatel výkonnosti EVA 3 za nově vytvořenou hodnotu považuje ekonomický zisk, 
který  
je rozdílem výnosů a ekonomických nákladů, které kromě nákladů účetních zahrnují i tzv. 
oportunitní náklady (úroky z vlastního kapitálu – náklady ušlých příležitostí). Oportunitní 
náklady představují peněžní částky, které jsou ztraceny tím, že zdroje (práce, kapitál) nebyly 
vynaloženy na nejlepší alternativní použití. Hodnota ukazatele EVA by měla být kladná, 

                                                            
3 Economic Value Added 
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protože jedině tak vzniká přidaná hodnota, která zvyšuje původní hodnotu podniku, záporná 
hodnota EVA značí úbytek jeho hodnoty. Ekonomický zisk je tvořen až tehdy, když svým 
rozsahem převýší běžný zisk odvozený z průměrných nákladů kapitálu vynaložených jak 
věřiteli (nákladem jsou úroky), tak i vlastníky podniku (oportunitní náklady). Podnik tvoří 
hodnotu za předpokladu, když je čistý provozní výsledek hospodaření vyšší než náklady 
použitého kapitálu (součet placených úroků a vyplacených dividend). 

Všechny výše uvedené ukazatele a modely byly vybrány pro jejich jasnost, přehlednost  
a snadný výpočet včetně získání hodnot z veřejně dostupných zdrojů. Finanční poměrové 
ukazatele jsou součástí všeobecně známé finanční analýzy, která je vhodná pro porovnávání 
podobných podniků. Finanční analýza je doplněna ukazateli produktivity a jedinečnou 
soustavou dopravně-provozních ukazatelů pro DP provozující MHD (v následující kapitole). 
Důležitým ukazatelem je EVA, jakožto měřítko výkonnosti DP. Výpočet hodnot ukazatelů  
za jednotlivé roky je třeba doplnit i výhledem do budoucna prostřednictvím predikčních 
modelů. 

1.3 Sběr a zpracování dat 

Nejdříve je nutné rozdělit DP na ty, které mají s metodou benchmarkingu zkušenost a 
realizují ho v současnosti nebo ho realizovaly v minulosti, a na ty, které benchmarking nikdy 
nerealizovaly. Zvolena je technika dotazování formou rozesílání elektronického dotazníku  
na pracovní e-maily dopravních a ekonomických náměstků jednotlivých DP v ČR a SR. 
Cílem dotazníkového průzkumu je analýza současného stavu využívání metody 
benchmarkingu v českých a slovenských DP. Součástí dotazníku je formulace vhodných 
otázek a důvod proč by měl být vyplněn. Po celkovém vyhodnocení dotazníku jsou 
DP rozděleny na dvě skupiny: 

• Benchmarking realizován, jaký druh benchmarkingu a v jaké oblasti podnikových 

činností, 

• Benchmarking nerealizován. 

1.4 Formulace rozhodovacího problému prostřednictvím multikriteriální analýzy 

Na základě této metody jsou vybrány pro porovnávání porovnatelné podniky na základě 
těchto kritérií srovnatelnosti, kdy je třeba zohlednit velikost DP a produkované finanční 
objemy: 

• Průměrný přepočtený počet zaměstnanců, 

• Velikost obsluhovaného území, pro zjednodušení je počítáno s rozlohou jednotlivých měst 

bez přidružených obcí, 

• Roční obrat jako suma výnosů, které DP získal z prodeje vlastních výrobků  

a služeb za určitý rok, nezahrnuje daň z přidané hodnoty (DPH) ani jiné nepřímé daně. 

Pro výpočet hodnot jednotlivých kritérií je použit vzorec: 
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2 Soustava dopravně-provozních ukazatelů 
Jedná se o jedinečnou soustavu ukazatelů navrženou pro potřeby DP provozující MHD, 

které mají zájem na realizaci benchmarkingu. Tyto ukazatele lze jednoduše zjistit z interních 
statistických materiálů DP a lze je snadno porovnat s dalšími porovnatelnými DP. Navrženy 
jsou tyto dopravně-provozní ukazatelé: 

• Tržby z přepravy osob: jsou celkovým peněžním příjmem z podnikatelské činnosti  

za určitou dobu.  

• Počet přepravených cestujících: udává, kolik osob bylo přepraveno na území daného 

města ve všech dopravních prostředcích MHD za určité časové období, obvykle 1 rok, 

neboť v průběhu roku dochází k výkyvům v počtech přepravených cestujících (období 

prázdnin, Vánočních svátků, apod.) Je žádoucí, aby jeho hodnota rostla, a tím  

se snižoval počet osob využívajících individuální automobilovou dopravu, rostoucí 

hodnota tohoto ukazatele je znakem úspěšnosti a kvality služeb MHD.  

• Průměrný přepočtený počet zaměstnanců: podle Vyhlášky č. 518/2004 Sb., kterou  

se provádí zákon č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, se tento ukazatel vypočte tak,  

že se počet hodin odpracovaných všemi zaměstnanci (bez odpracovaných přesčasových 

hodin) + neodpracované hodiny v důsledku čerpání dovolené  

na zotavenou + neodpracované hodiny v důsledku překážek v práci + neodpracované 

hodiny v důsledku pracovní neschopnosti nebo ošetřování člena rodiny, za nichž jsou 

poskytovány dávky nemocenského pojištění, vydělí celkovým ročním fondem pracovní 

doby připadající na jednoho zaměstnance pracujícího na plnou pracovní dobu. [5] 

Nejpočetnější skupinu zaměstnanců DP z jejich celkového počtu tvoří řidiči MHD.  

Je kladen důraz na jejich profesionalitu, protože jsou to právě oni, s kým cestující 

přicházejí nejvíce do styku. Na řidiče MHD jsou kladeny požadavky týkající se jak 

dodržování jízdního řádu a dopravních předpisů, tak i potřeba komunikace s cestujícími.  

• Dopravní výkon: je výkonem dopravní práce, uskutečněné za danou časovou jednotku a 

nutné k dosažení přepravního výkonu. Dopravní práci představuje ujetá vzdálenost 

realizovaná přemístěním dopravních prostředků. V případě, že jsou v průběhu dopravní 

práce přepravovány osoby, jde o využitou dopravní práci. Za využitou dopravní práci je 

na pravidelných linkách hromadné osobní dopravy považována každá jízda určená k 

přepravě cestujících podle jízdního řádu. Pokud během jízdy vozidla nejsou přepravovány 

osoby, jde o nevyužitou dopravní práci realizovanou jako přistavení vozidla na linku nebo 

jeho odstavení z linky, přejezdy mezi linkami bez cestujících atd. Mezi zástupce 

dopravního výkonu jsou vybrány ukazatelé vozového  

a místového kilometru (vozkm / místokm). 

• Úhrada kompenzace objednatelem dopravy: tato problematika je zakotvena  

ve Vyhlášce č. 296/2010 Sb. o postupech pro sestavení finančního modelu a určení 

maximální výše kompenzace. Vyhláška stanovuje v návaznosti na přímo použitelný 

předpis Evropské unie (nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007  

o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici) toto: kompenzací  

se rozumí peněžní částka, k jejíž úhradě se v daném období objednatel zavazuje  

na základě smlouvy o poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících. [6] Absolutní 
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výše kompenzace závisí na velikosti města, resp. objemu služeb, které  

DP poskytuje. Postup stanovení velikosti kompenzace je takový, že DP sestaví plán 

výnosů a nákladů pro následující rok a předloží jej městské radě. Rada města  

na základě plánu buď přizná požadovanou velikost kompenzace, nebo plán vrátí  

k přepracování. Velikost kompenzace musí pokrýt rozdíl mezi výnosy a náklady  

a navíc musí zajistit přiměřený zisk DP. Dojde-li mezi jednotlivými roky k tzv. 

nezbytnému navýšení nákladů (např. k výraznému zdražení pohonných hmot a energií, 

zvýšení DPH apod.), musí i tyto náklady DP pokrýt. Buď si zažádá o navýšení 

kompenzace (od města) nebo navrhne velmi nepopulární opatření formou zvýšení 

jízdného (od zákazníka). Není-li navýšení kompenzace ani zvýšení jízdného radou města 

schváleno, je třeba ušetřit na vlastních činnostech DP. Na konci každého roku dochází k 

vyrovnání rozdílů mezi plánem a skutečností. 

• Investice do obnovy vozového parku: obnova vozového parku je jedním z předpokladů 

dodržování standardů kvality dopravy. Je nejen vizitkou dopravce, ale  

i celého dopravního systému. V současné době toto téma řeší všechny DP a vkládají do 

obnovy vozidel nemalé finanční prostředky. Zdrojem financí jsou převážně vlastní zdroje 

dopravce, dotace ze strukturálních fondů Evropské unie prostřednictvím Regionálních 

operačních programů a příspěvky měst v rámci projektů obnovy vozového parku. Obnova 

vozidel probíhá též formou modernizace stávajících vozidel. 

• Vozový park: jde o celkový počet vozidel, která DP využívá k provozu na linkách MHD 

podle druhu trakce (autobus, trolejbus, tramvaj, metro), neuvažují se historická vozidla, 

pracovní a služební automobily. 

• Počet nízkopodlažních vozidel: tato vozidla umožňují plynulý nástup, kdy mezi hranou 

nástupiště a podlahou vozidla není žádný schod. 

• Průměrné stáří vozového parku: vyjadřuje se v letech, závisí na míře obnovy vozového 

parku, čím jsou starší vozidla nasazována na linky MHD, tím klesá atraktivita využívání 

služeb MHD cestujícími. 

• Počty linek: celkový počet linek MHD na území měst včetně mimoměstských  

do okolních obcí za jednotlivé trakce. 

• Délka linek: je vzdálenost měřená v ose dopravní cesty, po které je vedena linka mezi 

konečnými zastávkami, jejich součet se nazývá provozní délkou dopravní sítě MHD. [7] 

Druh a trasa linek se posuzuje z hlediska kapacity přepravy, dopravní obsluhy území a 

provozně – ekonomické efektivity. Zavedení nové linky bývá vyvoláno obsluhou nově 

zastavěného území, čímž lze směr jejího vedení přesně naplánovat. Kapacita přepravy se 

posuzuje podle špičkového zatížení dané počtem obyvatel daného území a jejich cestami 

za prací a do škol a také kapacitními možnostmi vozidel MHD. Uvažuje se o tzv. normální 

obsaditelnosti, při níž jsou všechna sedadla obsazena, a na každý m2 zbylé podlahové 

plochy připadá 4 – 5 stojících osob. [8] 

• Výprava vozidel: výpravou se rozumí nasazení potřebného počtu vozidel na linky MHD 

podle denní doby provozu (dopravní špičky, sedla) a podle období v roce  

se sníženou poptávkou po přepravě (letní prázdniny). DP musí mít ve svém vozovém 

parku dostatečný počet vozidel, aby byla každý den výprava zajištěna s ohledem  
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na určitý počet vozidel v nepojízdném stavu z důvodu náhlé poruchy, dopravní nehody 

nebo probíhající opravy. 
Zpracování výpravy vozidel a následné informace DP zpracovávají prostřednictvím 

dispečerského deníku. Výstupem je tzv. vypravenka, která je konstruována  

a optimalizována na velmi rychlé použití a zpracování potřebných údajů v reálném čase, 

je možno využívat pohledů podle doprav, turnusů, středisek a uživatelského filtru. 

Dispečer má tak přesné informace o právě probíhající, provedené nebo nadcházející 

dopravě. Dispečerský deník zobrazuje výpravu vozidel, obsazení vozidel na službách, 

obsazení služeb řidiči, tisky několika druhů vypravenek, různé pohledy  

a zobrazení, uživatelské nastavení, uživatelské filtry dat, editory uživatelských tisků, 

vytváření HTML formátu výstupů a další. [9] 
 

Článek byl vydán za podpory Studentské grantové soutěže Univerzity Pardubice, číslo 

projektu: 51030/20/SG540001. 
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The increase in combined transport lines contributes significantly to the fact of rising fuel 

prices, tolls and road charges and permanent shortage of qualified drivers truck traffic. With 

that subsequently related interest to invest in fleet renewal in intermodal units which, 

although about 10% more expensive, but are more flexible. If you are interested in combined 

transport are going to use the rail, but also find application in normal road traffic if necessary. 
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OPTIMALIZACE VLAKOVÝCH SPOJŮ 
V KOMBINOVANÉ DOPRAVĚ 

ÚVOD 

Všichni kolem sebe v současné době vidíme přetížené silnice, dálnice jak osobní tak 
nákladní dopravou. Trendem posledních let v České republice je přinést pokud možno 
odlehčení silničnímu provozu. K tomu nám skvěle napomáhá převést nákladní dopravu na 
železnici. V zahraničí toto odvětví funguje velmi dobře mnoho let a má stále narůstající 
tendenci.  

1 KOMBINOVANÁ DOPRAVA 

Co je vlastně kombinovaná doprava? 
Zjednodušeně se jedná o použití intermodální jednotky (manipulovatelné), což mohou 

být kontejnery, výměnné nástavby a v neposlední řadě sedlové návěsy - intermodální, které 
můžeme za pomocí speciální manipulační techniky naložit na technicky vhodně upravené 
čtyřnápravové nebo šestinápravové kapsové vozy řady SGNSS, SGGRSS- 80‘, 
SGGMMRSS- 90‘. V tuto chvíli se zaměříme na sedlové návěsy - intermodální. 

 
Zdroj: [1] 

Obr. 1 – Šestinápravový kapsový vůz 
 
Intermodální jednotky si dodává zákazník sám (většinou je silniční dopravce vlastní- 

návěsy, nebo i dlouhodobě pronajímá).  
Mnozí z Vás se zeptají, jaký je rozdíl mezi silničním návěsem a intermodálním? Pro 

laika vypadají téměř stejně. Jeden z podstatných  rozdílů u intermodálního návěsu je zpevněná 
konstrukce - rám návěsu tak, aby se mohl zvednout překládacím strojem do výšky cca 1,5m 
od země a vložit do přistaveného železničního vozu.  



  15 th International Scientific Conference 

LOGI 2014 

  353 

 
Zdroj: [1] 

Obr. 2 - Detail kapsy vozu pro jeden intermodální návěs 
 

Dále intermodální návěs má čtyři úchytné prvky na rámu návěsu, za které se 
manipuluje, aniž by se jakkoliv poškodil. Dále návěs má flexibilní zvedací zadní nárazník a 
dvě bočnice proti podjetí návěsu. Tyto prvky na standardním silničním návěsu jsou upevněny 
napevno.  

Proč vlastně použít kombinovanou dopravu? Samozřejmě, že tento druh dopravy má 
své výhody i drobné nevýhody.  

Pravdou je, že tento druh dopravy je organizačně složitější při plánování řidičů při 
vyzvednutí - na straně nakládky (A), odevzdání návěsu – na straně vykládky (B) časové 
návaznosti k vlaku, ale nespornou výhodou jsou ušetřené náklady na mzdy, cestovní výdaje 
na zahraniční stravné řidičů. Řidič je totiž potřeba jen nezbytně nutnou dobu, kdy návěs 
vyzvedne v bodě (A) a vrátí se na terminál kombinované dopravy do bodu (A). Pro další práci 
s návěsem řidiče není potřeba, takže většinou vyzvedává další návěs a pokračuje v tomto 
procesu. Tento stejný postup je nastaven i na druhé straně linky KD. (bod B) 

Další prioritou jsou náklady na přepravu, požadavky zákazníků, co nejkratší dodací 
lhůty, šetření při opotřebení návěsů – ojetí pneumatik, nižší riziko nehody atd. 

Na druhé straně kombinovaná doprava nabízí i větší ekologickou šetrnost, větší 
bezpečnost přeprav na železnici a vyšší hmotnostní limit pro ložení. Příkladem: V Německu 
může být až 44 tun. Pro porovnání na silnici může být jen 40 tun.  
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Zdroj: [1]  

Obr. 3 - Přistavení vlaku kombinované dopravy na terminál 

2 ZAVEDENÍ LINKY KOMBINOVANÉ DOPRAVY 

Co je potřeba pro provozování linky kombinované dopravy? 
1. intermodální terminál s odpovídajícím vybavením v bodě (A) a bodě (B) 

2. odpovídající skladbu intermodálních železničních vagónů řady SGNSS, SGGRSS- 80‘, 
SGGMMRSS- 90‘ 

3. kontrakt + zákazníka(y) pro dané přepravy – zajišťuje operátor kombinované dopravy 

4. překladač intermodálních jednotek- pro sedlové návěsy překladač s kleštinami 

5. pevný jízdní řád 

6. pravidelnost spojů 

2.1 Operátor kombinované dopravy 
Kdo je operátor kombinované dopravy? 
Operátor je právnický subjekt, firma, která zajistí finanční zodpovědnost za 

provozovanou linku kombinované dopravy. Operátor zajistí přepravu z bodu A do bodu B a 
nekonkuruje silničnímu dopravci. Pro operátora není důležité, kde zákazník (silniční dopravce 
dělá nakládku nebo vykládku), potřebuje pouze vědět jakou jednotku poveze- její ILU kód 
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označení, váhu nákladu, taru návěsu, plombu, referenční číslo pod kterým jednotku objednává 
a obsah zboží - pro adekvátní zajištění nákladu při přepravě (RID zboží).  

 
Zdroj: [1] 

Obr. 4 - Kódový štítek intermodálního návěsu s ILU kódem 
 

Kombinovanou dopravu má smysl provozovat pouze na dlouhé vzdálenosti od 600 km a 
výše. Čím delší přepravní vzdálenost, tím samozřejmě výhodnější cena za přepravu a také 
lepší tranzitní časy přeprav.  

Linka kombinované dopravy je pro zákazníka(y) zajímavá již při dvou párech vlaků 
(pár = vlak, tam a zpět) a v tuto chvíli operátor je schopen zajistit vytížení si i plánování 
oběhů a výměn lokomotiv a strojvůdců na státních hranicích, eventuálně optimalizovat časové 
polohy přímých lokomotiv. Samozřejmě čím více vlaků, tím se stává linka kombinované 
dopravy flexibilnější, rentabilnější a zajímavější. Pro zákazníka(y) se zjednodušuje časová 
náročnost (nestihne nakládku, vykládku) a daný vlak, tak stihne hned následný vlak bez 
extrémně velkých časových prodlev. 

Pro operátora je, ale náročnější najít dostatek zákazníků, aby se naplnila daná kapacita 
vlakových spojů a tím si zajistit ekonomickou rentabilitu. 

Někdy se, ale také potýkáme s nepříznivými vlivy, které ovlivnit neumíme jakou jsou 
např. spadané listy na kolejích a nutnost přidání dalšího hnacího vozidla tzv. postrku, mráz a 
sníh, kdy dochází k lámání kolejnic nebo naopak v létě k teplotní roztažnosti kolejí. Při 
běžném provozu nám nejvíce znepříjemňují život neplánované a i plánované výluky, bez 
kterých to bohužel nejde.  

Dalším nezanedbatelnými faktory pro spokojenost provozované linky je technický stav 
vagónů a lokomotiv. Oba zmiňované faktory jsou pravidelně kontrolovány a udržovány 
vlastníky nebo dlouhodobými nájemci, operátorem.  

Na technický stav vozů na železnici dohlíží při výchozí nebo vstupní kontrole 
v železniční stanici vozmistr, který eventuálně daný nevhodný vůz polepí správkovou 
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nálepkou  a napíše a zašle protokol AVV. Na základě této kontroly se urychleně zajistí 
oprava. Většinu běžných oprav jsme schopni zajistit přímo na kolejích v daném terminálu. 
Například výměna brzdových bloků, výměna drobných vad- př. ulomené madlo pro posun, 
mazání nárazníků, šroubovek, točen pro usazení návěsu atd. Větší opravy se po dohodě 
s vlastníkem vozů zasílají do smluvních opraven. 

3 TERMINÁL KOMBINOVANÉ DOPRAVY 

Pro fungování a provoz linky je nezbytně nutný funkční a zabezpečený terminál. Mezi 
základní součásti patří, železniční vlečka s minimálně dvěmi, ale spíše třemi manipulačními 
kolejemi. Další nezbytnou součástí je dostatečně velká manipulační plocha u kolejí pro 
překládací stroj.  

Následně stejně nezbytné jsou odstavné plochy- parkoviště pro příjezdové a odjezdové 
intermodální jednotky. Dalšími podstatnými prvky z hlediska bezpečnosti jsou dostatečné 
osvětlení terminálu, oplocení terminálu popř. kamerový systém nebo bezpečnostní služba pro 
zajištění bezpečnosti přeprav.  

Součástí terminálu jsou samozřejmě zaměstnanci - dispečeři, řidič překladače, 
pomocník nakládky, řidič speciálního přetahovacího auta a také budova terminálu. Všichni 
tito zaměstnanci včetně řidičů musí také dodržovat bezpečností pravidla, musí se pohybovat 
s ochrannými pomůckami: reflexní vesty, boty s kovovou špičkou, ochranné helmy, 
vysílačky, baterky pro práci v noci atd. 

4 PŘEKLÁDACÍ MECHANISMY 

4.1 REACHSTACKER – překladač pro kontejnery nebo intermodální návěsy 
V našich podmínkách se setkáváme nejčastěji s překladači se spreader (pro kontejnery, 

výměnné nástavby) čelní nebo boční nebo kleštinami (pro intermodální návěsy). Nebo dále 
kolovými či portálovými jeřáby. Každá z těchto možností má své výhody a nevýhody. Při 
výběru se zohledňuje několik parametrů. Např.: co se daným překladačem bude překládat, 
šířka a délka překládacího stroje, nosnost zdvihu, jeho vlastní hmotnost (důležité kvůli 
zatížení manipulační plochy), rozsah a šířka manipulačních kolejí.  

Je třeba si uvědomit, že samotný překládací stroj váží kolem 70 tun + dalších cca 36 tun 
zvedá. Což dohromady činí zátěž manipulační plochy více než 100 tun a to již sebou nese 
nutné stavební úpravy pro toto zatížení. Nestabilní nebo nevyhovující podloží, plocha sebou 
nese velké komplikace při samotné práci. Vznikají díry, které se mění ve velké rigoly, kde se 
následně špatně i zcela ne bezpečně dá s těmito jednotkami pracovat. Avšak terminály 
kombinované dopravy s těmito parametry většinou počítají již v době vzniku a jsou na ně 
dobře připraveny. Ohledně šířky a délky překládacího stroje musíme myslet na to, že daný 
stroj se nepohybuje jen dopředu a dozadu, ale hlavně také do stran. Cena překládacího stroje 
s kleštinami se v dnešní době pohybuje v rozmezí cca 17-25 mil. Kč. Výhodou oproti 
kolovým nebo portálovým jeřábům je cena, ale nevýhodami je vyšší zatížení a opotřebení 
manipulační plochy, možnost manipulovat lze jen z první maximálně druhé manipulační 
koleje, dále nedosáhne. 
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Zdroj: [1] 

Obr. 5 - Reachstacker se spreaderem pro manipulaci s kontejnery 
 

 
Zdroj: [1] 

Obr. 6 - Reachstacker s kleštinami při manipulaci s intermodálním návěsem 
 

4.2 Kolový jeřáb 
Kolový jeřáb se skládá z dvou rámů, které jsou umístěny na kolech 8 nebo 16. Jedná se 

o spreader, který je upevněn na lanech. Spreader se může otáčet všemi směry. Kapacita 
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manipulací je vyšší o cca 35 % než u reachstackerů. Rychlost pohybu jeřábu je 70 m/min. 
Jeřáb může manipulovat kontejnery, a pokud má přídavné kleštiny, i intermodální návěsy. 
Výhodou kolového jeřábu oproti portálovému je možnost posunu toho jeřábu na jiné místo. 
Jinak funguje na podobném principu jako portálový jeřáb. Může manipulovat z různých 
manipulačních kolejí najednou, zvládne obsloužit několik manipulačních kolejí, aniž by se 
musel celý přemísťovat, jezdí v dráze na kolech dopředu a dozadu. Kontejnery, intermodální 
návěsy ukládá/vyzvedává z předem definovaných pozic. Pořizovací cena se pohybuje kolem 
35 mil. Kč. 

 
Zdroj: [2] 

Obr. 7 - Kolový jeřáb 
 

4.3 Portálový jeřáb 
Portálový jeřáb je sestaven na dvou vodících kolejnicích podél manipulačních kolejí na 

obou stranách, které vedou přes několik kolejí na šířku. Jedná se vlastně o rám, na kterém je 
zavěšena kabina pro jeřábníka a pod kabinou je připevněn na lanech spreader pro manipulaci 
kontejnerů, nástaveb nebo i kleštiny pro manipulaci intermodálních návěsů. Celý tento 
komplet se pohybuje po vodících kolejnicích. Jeřábník si dokáže vyzvednout jednotku 
z odstavného místa a následně ji uložit na předem definovaný vagón. To samé platí při 
skládání vlaku. Odstavná místa jsou ve většině případů v těsné blízkosti jeřábu, následně 
bývají přetaženy terminálovými tahači (speciály) odstaveny na předem definovaná místa pro 
vyzvednutí nebo skladování, stohování. 

Portálový jeřáb se pořizuje z několika důvodů. Nejvýznamnějším parametrem je velké 
vytížení manipulačních kolejí. Tzn. dokáže nakládat, skládat současně až několik vlaků 
najednou. S tím souvisí nižší opotřebovávání manipulační plochy - jezdí jen po vodících 
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kolejnicích. Dále kabina se spreaderem se dokáže otáčet do všech směrů. Nemalou úlohu hrají 
také příznivé náklady na provoz - elektrika. Nevýhodou je, že se musí pohybovat jen po 
vodících kolejích. Drobným nedostatkem je však jeho pořizovací cena, která se pohybuje cca 
80-100 mil. Kč.  

 
Zdroj: [3] 

Obr. 8 - Portálový jeřáb 

ZÁVĚR 

K navyšování linek kombinované dopravy výrazně přispívá fakt zvyšujících se cen 
pohonných hmot, mýtného a silničních poplatků a stálý nedostatek kvalifikovaných řidičů 
kamionové dopravy. S tím následně souvisí zájem investovat při obnově vozového parku do 
intermodálních jednotek, které jsou sice o cca 10% dražší, ale zároveň jsou více flexibilní. 
V případě zájmu o kombinovanou dopravu jdou využít na železnici, ale zároveň najdou 
uplatnění i v běžné silniční dopravě v případě potřeby.  
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CONSIGNMENT STOCK IMPLEMENTATION  

 

Petra Vrbová, Václav Cempírek1 

 
 

 
ABSTRACT 

The consignment stock is an innovative approach to manage inventories in which the vendor 

removes his inventory and maintains a stock of material at the buyer´s plant (Battini, 

Gunasekaran, Faccio, persona, Sgarbosa 2009). Consignment stock concept is very 

important in case of short-term assets management. It is a very special type of Vendor 

management vendor shortened as VMI. The main aim of this paper is to describe risks of 

setting up of minimum and maximum borders during consignment stock implementation. At 

the end of the paper there is a simulation of new alternatives of setting up or adjusting of the 

boarders.  
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RIZIKA SPOJENÁ S NASTAVENÍM HRANIC PŘI 
IMPLEMENTACI KONSIGNAČNÍHO SKLADU 

 

Abstrakt 
Koncept konsignačního skladu je inovativním přístupem ke správě zásob, kdy dodavatel 
dodává zboží a udržuje zásobu materiálu ve skladu zákazníka (Battini, Gunasekaran, Faccio, 
persona, Sgarbosa 2009). Konsignační sklady jako takové hrají významnou roli při řízení 
krátkodobých aktiv. Jedná se o zvláštní případ tzv. Vendor management inventory známé pod 
zkratkou VMI. Hlavním předmětem teto práce je pojednání a vyvození závěrů rizik nastavení 
minimálních a maximálních hranic v rámci implementace konsignačního skladu. V závěru 
práce je uveden příklad nevhodně nastavených hranic včetně navržení nových alternativ 
k nákladově optimálnějšímu řešení. 

 
Klíčová slova: konsignační sklad, optimalizace nákladů, minimální a maximální hranice, 
rizika, zásoby. 
 

Úvod 
Stále více autorů, studií a analýz se zabývá důležitostí oboustranně výhodné spolupráce 

mezi dodavatelem a zákazníkem. Silná interakce a spolehlivá spolupráce mezi nimi se 
ukazuje být strategickým tématem a silným instrumentem pro udržení a získání tržní výhody 
v rámci dynamického a náročného trhu (Giovanni, Lucio 2003).   K výzkumům přínosů 
vertikální spolupráce mezi zákazníkem a dodavatelem lze zařadit například výzkum 
ekonomického dopadu implementace konsignačního skladu, o kterém pojednává Battini, 
Gunasekaran, Faccio, Persona a Sgbarbossa (2010). Dále Hill (1997) velice zajímavě 
pojednává o přínosech toho partnerství, které může být takto strategicky užitečné pro obě 
strany včetně analýzy snížení nákladů. 

Podstatou konsignačního skladu je fakt, že dodavatel udržuje, spravuje sklad daného 
zboží a je zodpovědný za vždy dostatečnou zásobu tzn. vždy udržovat stav na hladině v 
rozmezí mezi minimální hranicí s a maximální hranicí S. Dodavatel má přístup k datům 
zákazníka tykající se zásob (plánované spotřeby, historická data týkající se spotřeby 
v předchozích obdobích, aj.) buďto prostřednictvím tzv. EDI neboli Exchange data interface 
nástroje či jiného smluveného nástroje či komunikačního kanálu.  

Tento druh spolupráce dodavatele a zákazníka je založen na dvou hlavních pilířích: 
1. Dodavatel je zodpovědný za dodávky do konsignačního skladu a zaručuje zákazníkovi 

dostatek zásob, které je v rozmezí minimální hranice s a maximální hranice S. 

2. Zákazník může čerpat denně dané zboží na základě jeho vlastních potřeb. Dodavatel 

dostane zaplaceno vždy na základě dohody dodavatele se zákazníkem.  Hypoteticky lze 

zde hovořit o denní bázi, čímž jsou dodavateli vždy k dispozici informace o denní 

spotřebě a je takto také zaručena denní aktualizace dat, která jsou okamžitě k dispozici 

(Valentini, Zavanella 2003). 
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Výhody plynoucí z využívání konsignačního skladu jsou dle Valentini, Zavanella 2003 
následující: 
1. Zákazník má vždy k dispozici dané zboží, 

2. zákazník platí za spotřebovaný materiál až ve chvíli jeho reálné spotřeby, 

3. dodavatel snižuje náklady vázané v držení zásob a může již organizovat produkci jiným 

způsobem a to i s ohledem na třetí stranu, 

4. je založeno nové spojení či propojení mezi zákazníkem a dodavatelem. 

Možná rizika před implementací konsignačního skladu 
Jak již bylo zmíněno, hlavní pointa využívání konceptu konsignačního skladu tkví 

v dodávkách dodavatele na jeho vlastní zodpovědnost a náklady do skladu zákazníka. 
Pozitivem využívání konceptu konsignačního skladu pro dodavatele tkví v eliminaci výkyvů, 
resp. výkyvům není zabráněno, ale dodavatel se může takto lépe vyhnout neočekávaným 
objednávkám. Vzhledem k tomu, že dodavatel získává maximum informací potřebných 
k bezproblémovému plánování dodávek do konsignačního skladu, lze velmi efektivně 
eliminovat výkyvy na základě plánování.  

Zákazník těží z konceptu konsignačního skladu tím, že zodpovědnost za dodávky a 
jejich plánování má již pouze dodavatel. Dodavatel zajišťuje vždy dostatek zásob v rozmezí 
minimální a maximální hranice v konsignačním skladu, který je v blízké vzdálenosti 
k výrobní lince zákazníka. Zásoby v konsignačním skladu jsou majetkem dodavatele do doby, 
než je zákazník odebere pro potřebu své výroby.  

Velmi vhodným nástrojem pro výměnu dat a další komunikaci mezi dodavatelem a 
zákazníkem je, jak už bylo výše zmíněno, tzv. EDI neboli Electronic Data Interface, které 
velice zajímavým způsobem lze využít pro přenášení dat. Lze díky tomuto nástroji napomoci 
dodavateli rozplanovat dodávky, přiblížit výrobní plány pro nadcházející období a mnoho 
dalšího.  

Jak je vidět na obrázku 1, zde je graficky znázorněn systém běžného jednorázového 
objednávání a jednorázového dodávání určitého zboží po určitou dobu výroby zákazníka. 
Každou jednotlivou objednávku zákazník takto naplánoval a vygeneroval s tím, že vzal 
v potaz dodací lhůtu, výrobní dávky dodavatele, kapacitní vlivy aj. 

 
Zdroj: autoři 

Obr.  1 - Původní systém objednávek a dodávek 
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Na obrázku 2 je již nová situace, a to po implementaci koncepce konsignačního skladu. 
Zákazník již veškerou zodpovědnost za plánování, dodávání, dodací lhůty aj. předal 
dodavateli. Zákazník využívá pro dodávky do konsignačního skladu rámcovou objednávku na 
určité množství (například půlroční/roční plánované množství apod.), a je již na dodavateli, 
aby stav zásob udržoval v rozmezí minimální a maximální hranice. 

 

 
Zdroj: autoři 

Obr. 2 - Koncept konsignačního skladu 
 
Jestliže komunikace mezi dodavatelem a zákazníkem probíhá prostřednictvím již 

zmíněného nástroje EDI, není dokonce již ani nutné objednávku tvořit. Je možné poslat tímto 
nástroje rámcovou objednávku, jak je znázorněno na obrázku 2, či nemusí být vytvořena 
vůbec, jak uvádí Valentini, Zavanella (2003).  

Při blížím pohledu na minimální a maximální hranice všeobecně, dodavatel i zákazník 
mají zcela logicky jiné cíle a představy o výši těchto hranic viz tabulka 1 níže dle Valentini, 
Zavanella (2003). 

 
Tab. 1 - Cíle dodavatele versus cíle zákazníka 

 Minimální hranice s Maximální hranice S 

Dodavatel Co nejnižší možná Co nejvyssi mozna 

Zakaznik Co nejvyšší možná Co nejbližší k minimální hranici s 

Zdroj: autoři 
 
Jak je vidět z tabulky 1 výše, cílem dodavatele je minimální hranice s na co nejnižší 

možné hladině, aby bylo co nejlehčí udržet stav skladu mezi hranicemi. Maximální hranice 
S je pro dodavatele ideální co nejvyšší, neboť má široké spektrum, s jakým objemem zásob se 
lze udržet v rozmezí mezi minimální a maximální hranicí. 

Oproti tomu zákazník inklinuje k nastavení minimální hranice s co nejvyšší, aby i 
v případě výkyvu bylo možné potřeby zákazníka plynule pokrýt pravě v nejlepším případě 
z vysoké hladiny minimální zásoby. Maximální hranice S je optimálně co nejblíže 
k minimální hranici s vzhledem k omezenému prostoru ve skladu apod. 
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Náklady 

Co se týče nákladů mezi zákazníkem a dodavatelem, jedná se o náklady za skladování 
na straně jedné a o finanční náklady na straně druhé. Tabulka 2 vyjadřuje právě tyto náklady 
ve vztahu k dodavateli a k zákazníkovi.  

h…………….náklady na jednotku 

hfin……….…finanční náklady 

hstock………náklady na skladování 

Co se týče tradičního modelu, dodavatel pokrývá jak finanční náklady, tak i skladovací 
náklady stejně jako zákazník, jak je zmíněno v Tabulce 2 dle Giovanni, Zavanella (2003). 

 

Tab. 2 - Náklady v tradičním modelu 
Tradiční model Dodavatel Zákazník 

Dodavatel hs,fin + hs,stock 0 

Zákazník 0 hc,fin + hc,stock 

Zdroj: autoři 
 
Tabulka 3 se již věnuje konceptu konsignačního skladu. Náklady dodavatele se sice 

nezměnily, ale náklady zákazníka jsou rozděleny již mezi něj a dodavatele. Zákazník dle 
pravidel využívání konsignačního skladu hradí pouze to množství kusů, které opravdu reálně 
za dané zúčtovací období spotřeboval. Náklady, které zákazník musí primárně krýt, jsou již 
zde podle tabulky 3 pouze skladovací náklady dle Giovanni, Zavanella (2003). 

 
Tab. 3 - Náklady v konceptu konsignačního skladu 

Koncept konsignačního skladu Dodavatel Zákazník 

Dodavatel hs,fin + hs,stock hc,fin  

Zákazník 0 hc,stock 

Zdroj: autoři 

Porovnání vhodnosti MIN a MAX hranic 

V tabulce 4 a 5 jsou porovnány základní problémy, které mohou být spojeny 
s nastavením minimální a maximální hranice. Jedná se o 4 případy: 
1. Široké rozpětí hranic – vzorovým příkladem můžou být hranice nastavené v hodnotě 

minimální hranice ve výši 2 týdenní průměrné spotřeby2a maximální hranice ve výši 10 

týdenní průměrné spotřeby, 

                                                            
2 Průměrná spotřeba je pro tuto práci vyčíslena z dat za 11 měsíců v rozmezí období 1. 12. 2014-31. 10. 2014 
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2. Úzké rozpětí hranic – příkladem úzkého rozpětí hranic je například rozmezí 2 týdenní 

průměrné spotřeby jakožto minimální hranice a 4 týdenní průměrná spotřeba jako 

maximální hranice, 

3. Příliš „vysoko“ nastavené hranice – při rozmezí hranic například 4 týdny mezi minimální 

a maximální hranicí lze zde například uvést - minimální hranice ve výši 12 týdenní 

průměrné spotřeby a maximální hranice ve výši 16 týdenní průměrné spotřeby, 

4. Příliš „nízko“ nastavené hranice – opět rozmezí hranic například 4 týdny mezi minimální 

a maximální hranicí jsou tímto myšleny hodnoty například 4týdenní průměrná spotřeba 

jakožto minimální hranice a 8 týdenní průměrná spotřeba jako výše maximální hranice. 

V tabulce 4 a 5 jsou již uvedena specifika, výhody a nevýhody všech variant uvedených 
výše jak pro dodavatele, tak pro zákazníka. 

 
Tab. 4 - Výhody, nevýhody a rizika širokého a úzkého rozpětí hranic 

 Široké rozpětí hranic 
 

Úzké rozpětí hranic 

 
 
 
Dodavatel 

- vysoká finanční náročnost - malá flexibilita dodávek 
 
- četnější dodávky 
 

+ vysoká flexibilita dodávek –  
   široký prostor pro dodávky 
 
+ menší četnost dodávek 
 

+ možná menší vázanost  
   kapitálu v zásobách 

 
 
 
Zákazník 

- možné vysoké skladovací   
  náklady  
   
 

- riziko nedostatečné    
  flexibility dodavatele  
 
- možné komplikace  
  s plynulostí výroby 
 

 + ovlivnitelnost skladovacích   
  nákladů   
   
 

Zdroj: autoři 
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Tab. 5 - Výhody, nevýhody a rizika "vysokých" a "nízkých" hranic 
 Hranice příliš „vysoko“ Hranice příliš „nízko“ 

 
 
 
 
Dodavatel 

- vysoká vázanost kapitálu v  
  zásobách  
 
- vysoké oportunitní náklady 
 

- malá flexibilita dodávek 
 
- četnější dodávky  
 
 

 +  nízká vázanost kapitálu 

 
 
 
Zákazník 

- vysoké skladovací náklady 
 
 

-  riziko nedostatečné    
   flexibility dodavatele 
 

+ dostatek zásob i v případě  
   výkyvů 

+ možné nízké skladovací  
   náklady 

Zdroj: autoři 
 
Při nastavování hranic je obecně nutné brát ohled na druh materiálu, výrobní dávky, 

vzdálenost dodavatele ve smyslu délky dodací lhůty aj. Například jestliže dodavatel dodává 
z jednoho kontinentu na druhý, je zde na uváženou, zda má smysl vůbec konsignační sklad 
zřizovat vhledem k dodací lhůtě, která může být přes oceán až 8 týdnů. Při takovéto 
vzdálenosti není příliš ovlivnitelná přesná doba dodávky tak, aby mezi jednou a druhou 
dodávku nebyl stav skladu náhle pod minimální hranicí. 

V případě příliš vysokých hranic, kdy zboží není tak často spotřebováváno, může dojít 
ke korozi či jinému znehodnocení kupříkladu u částek elektronického charakteru apod. 
Rovněž výrobní dávky dodavatele by měly být klíčovým měřítkem pro nastavení minimální a 
maximální hranice. Dalším rizikem může být i četnost konstrukčních změn, změn indexace aj.  
 

Příklad rizik v případě širokém rozpětí hranic 

Jedním v příkladů nevhodného nastavení hranic je příliš široké rozpětí minimální a 
maximální hranice. Níže uvedený příklad využívá reálné situace, a to vývoje položky typu 
AX ve sledovaném období čítající 11 měsíců dodavatele vzdáleného 100 km od 
konsignačního skladu. 

 Průměrná spotřeba tohoto materiálu dle dat z Tabulky 7 je 50 kusů. Tabulka 6 
vysvětluje výši hranic, které jsou nastaveny na 50 – 200 kusů. Znamená to v tomto případě, že 
minimální hranice má výši 4 týdenní měsíční průměrné spotřeby a maximální hranice 16 
týdenní průměrné spotřeby. Tabulka 6 níže upřesňuje, že kusy jsou skladovány 
v konsignačním skladu v balení o rozměru jedné skladovací pozice o 20 kusech. Cena za 
skladování jedné skladovací pozice je 100kč/balení (skladovací pozici).  
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Tab. 6 - Přehled nákladů a hranic 

Popis Počet Jednotka 
kusů v balení 20 ks 
cena 
skladování  100 kč/balení 
MIN 50 ks 
MAX 200 ks 
hodnota min 250 kč 
hodnota max 1000 kč 

Zdroj: autoři 
 
Obrázek 3 již znázorňuje průběh stavu zásob daného období 11 měsíců v konsignačním 

skladu. V období března – května 2014 byl stav skladu dokonce nad maximální hranicí.  

 
Zdroj: autoři 

 
Obr. 3 - Vývoj stavu zásob od 1. 12. 2013- 31. 10. 2014 

 

V tabulce 7 jsou údaje o spotřebě daného materiálu ve sledovaném období. Jak již bylo 
zmíněno, průměrná spotřeba je 50 kusů/měsíc.  

 
Tab. 7 - Přehled spotřeby 

Spotřeba 
 

Měsíc 
10. 

2014 
09. 

2014 
08. 

2014 
07. 

2014 
06. 

2014 
05. 

2014 
04. 

2014 
03. 

2014 
02. 

2014 
01. 

2014 
12. 

2013 

Počet kusů 102 30 36 41 23 50 42 62 48 58 63 
Zdroj: autoři 

 

Tabulka 8 zaznamenává přehled veškerých příjmů zboží daného materiálu do 
konsignačního skladu, na kterou navazuje tabulka 9. 

 

25

45

65

85

105

125

145

165

185

205

225

245

počet 
kusů

MIN

MAX
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Tab.8 - Přehled příjmu zboží 

Příjem 
zboží 

 

Datum 
03.10. 
2014 

01.08. 
2014 

30.07. 
2014 

30.05. 
2014 

20.05. 
2014 

02.05. 
2014 

02.04. 
2014 

04.03. 
2014 

28.02. 
2014 

03.02 
.2014 

31.01. 
2014 

20.12. 
2013 

Počet 
kusů 27 14 63 21 14 21 42 56 42 56 42 98 

Zdroj: autoři 
 

Tabulka 9 je zobecněním tabulky 8 resp. vyčíslením počtu dodávek na základě údajů 
z tabulky 8 výše. Jak ukazuje tabulka 9, dodavatel uskutečnil v průběhu sledovaných 11 
měsíců celkem 12 dodávek, přičemž v červnu a září 2014 nedodal vůbec a dubnu dokonce 
třikrát. 

 
Tab. 9 - Přehled dodávek 

Počet 
dodávek 

 

Období 
10. 

2014 
09. 

2014 
08. 

2014 
07. 

2014 
06. 

2014 
05. 

2014 
04. 

2014 
03. 

2014 
02. 

2014 
01. 

2014 
12. 

2013 

Počet 1 0 1 1 0 3 1 1 2 1 1 
Zdroj: autoři 

 
Tabulka 10 již konkretizuje náklady zákazníka v jednotlivých obdobích.  Vždy prvního 

dne následujícího měsíce je přepočítáno množství skladovacích pozic daného materiálu 
uplynulého měsíce. V tabulce je vždy uveden stav skladu k prvnímu kalendářnímu dni 
následujícího měsíce.  

Řádek Počet kusů vyjadřuje, kolik kusů bylo ve skladu při vyčíslení využitých 
skladovacích pozic uplynulého období. Řádek Počet skladovacích pozic je podílem počtu 
kusů na skladě a počtu kusů v jednom balení, což je dle tabulky 6 – 20ks.   

Řádek Náklady je součinem počtu skladovacích pozic a tarifu činící 100kč/skladovací 
pozici dle údajů z Tabulky 6. Celkové náklady za sledovaných 11 měsíců tedy činí 8 800kč.  

 
Tab. 10 - Přehled skladovacích nákladů 

 
 

Stav 
skladu 

 
 
 
 

Období 
1.12. 
2013 

1.1. 
2014 

1.2. 
2014 

1.3. 
2014 

1.4. 
2014 

1.5. 
2014 

1.6. 
2014 

1.7. 
2014 

1.8. 
2014 

1.9. 
2014 

1.10. 
2014 součet 

Počet 
kusů 120 152 92 145 196 192 162 162 130 172 132 
Počet 
sklad.po
zic 6 8 5 8 10 10 9 9 7 9 7 88 

Náklady 600 800 500 800 1000 1000 900 900 700 900 700 8800 

Zdroj: autoři 

Simulace optimalizace nákladů 

Jedním z klíčových možností, jak optimalizovat náklady je v tomto případě snížení 
především maximální či minimální hranice. Jestliže bude snížena maximální hranice na 
hodnotu alespoň 8 měsíční spotřeby místo předchozích 16 týdenní spotřeby, maximální 
náklady se logicky sníží na polovinu.  
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Tabulka 11 porovnává současný stav a znázorňuje, jak se změní maximální možné 
náklady v případě, že bude snížena maximální a také minimální hranice. V původním případě 
mohly být maximální možné náklady v hodnotě 11 000kč, což je vyčísleno náklady při 
nehorším možném případě - a to, při dosažení maximální hranice vždy v období vyčíslení 
skladovacích nákladů daného období čili 11 měsíců. 

 Minimální možné skladovací náklady jsou vyčísleny stejným způsobem, pouze 
maximální hranice je logicky nahrazena množstvím kusů v minimální hranici. V případě, že 
by byla snížena maximální hranice na 8 týdenní spotřebu, čili o polovinu, hodnota 
maximálních možných nákladů za dané období 11 měsíců by byly v hodnotě 5 500kč.  

Dalším příkladem simulace optimalizace nákladů je snížení hranic na hodnotu 
minimální hranice 2týdenní spotřeba a maximální hranice jakožto 4 týdenní spotřeby. V tomto 
případě by minimální možné náklady byly 2200kč a maximální možné náklady 3300kč.  

Jak je vidět z Tabulky 9, dodavatel je schopen dodávat i častěji než pouze jednou 
měsíčně. V případě, že by dodavatel byl schopen dodávat dvakrát měsíčně, pak je možné 
nastavení hranic opravdu na 2-4 týdny. 

 
Tab. 11 - Simulace snížení maximální hranice 

  

Původní 

varianta 

Snížená maximální 

hranice 

Snížená maximální  a 

minimální hranice 

  1-4 měsíce 1-2 měsíce 2-4 týdny 

Popis Počet Počet Počet Jednotka 

kusů v balení 20 20 20 ks 

cena skladování  100 100 100 kč/balení 

MIN 50 50 25 ks 

MAX 200 100 50 ks 

náklady min 300
3
 300 200 kč  

náklady max 1000 500 300 kč 

minimální náklady 3300 550 2200 kč 

maximální náklady 11000 5500 3300 kč 

Zdroj: autoři 
 

Všechny předchozí navržené alternativy pro optimalizaci náklady jsou nasimulovány 
v případě, že by dodavatel dodával skutečně v rozmezí minimální a maximální hranice. Není 
zde uvažováno, že by byl některý z období stav skladu pod minimální či nad maximální 
hranicí. V tom případě by náklady samozřejmě byly jiné. 

Je zde nutné zmínit, že hranice nelze samozřejmě v tomto případě snižovat například u 
těch dodavatelů, kteří dodávají například z jiného kontinentu, kde je dodací lhůta několik 
týdnů. Dále u dodavatelů, kteří jsou dlouhodobě nespolehliví či obecně neflexibilní apod. 

                                                            
3 Hodnoty jsou zaokrouhlovány – například náklady při minimální hranici v původní variantě – 50/20=2,5, což je 
v tomto případě zaokrouhleno na 3 skladovací pozice 
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Závěr 

Tato práce podává kromě běžné charakteristiky konsignačních skladů a jejich výhod a 
nevýhod také bližší specifikaci rizik při nastavení minimální a maximální hranice.  Bylo 
naznačeno, jaká rizika mohou vzniknout, jaké z toho plynou případně benefity a čeho je 
vhodné se vyvarovat. 

Díky této práci byly zformulovány situace, které mohou vzniknout a mohou být 
riziková. Byla ukázána simulace úpravy hranic u materiálu, kde byly nevhodně nastaveny 
hranice. Navržené nové hranice byly nastaveny tak, aby byly nákladově optimálnější.  

Věřím, že podaná vysvětlení k jednotlivým kombinacím minimální a maximální hranice 
napomohla přiblížit, jaké problémy mohou v rámci nastavení hranic vzniknout a případně, jak 
hranice upravit.  
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VÝZNAM VÝCHODOSLOVENSKÝCH PREKLADÍSK 
V PREPRAVÁCH VÝCHOD – ZÁPAD  

 

Abstrakt 
Tranzitné prepravné prúdy východ – západ majú rozhodujúci vplyv na prepravné výkony 
v železničnej doprave na Slovensku.  Príspevok prináša stručný pohľad na postavenie a 
význam Sekcie východoslovenských prekladísk v rámci národného železničného dopravcu 
Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a.s. 
 
Kľúčové slová: terminál, železniční, dopravca, prekládka, doprava. 
 
 
 
Úvod 

Existencia rozdielneho koľajového rozchodu medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou 
predstavuje technické obmedzenie pri prepravách tovarov v smere východ – západ a opačne. 
Spomenutá skutočnosť viedla k výstavbe prvého prekládkového miesta v roku 1946 v obci 
Čierna (dnes mesto Čierna nad Tisou), ktoré bolo najprv budované ako jednosmerné 
prekladisko zo Sovietskeho zväzu a Ázie. Už v roku 1947 bola vybudovaná prvá železničná 
prekládková stanica. V dôsledku veľkého sucha toho istého roku bola realizovaná prvá 
prekládka obilia. Spočiatku prekládková stanica Čierna nad Tisou pozostávala iba zo štyroch 
koľají normálneho rozchodu, troch koľají širokého rozchodu a jedného prekládkového miesta 
kde sa prekladalo ručne. Zo začiatku sa realizovala prekládka ropy, neskôr to boli stroje a 
zariadenia a tiež umelé hnojivá, pričom zastúpené boli aj stavebné, potravinárske, či iné 
špeciálne tovary. Medzi najvýznamnejšie komodity patrila a stále patrí železná ruda. 

Zvyšujúcim sa objemom prepravovaného tovaru bolo vybudované pracovisko 
v pohraničnej prechodovej stanici  Maťovce. Práve tu, vybudovaním preväzovne vozňov v 
roku 1988 došlo k veľkému zjednodušeniu prechodu tovarov z Ukrajiny na Slovensko.  

V roku 1996 v súlade s Európskou dohodou o najdôležitejších trasách medzinárodnej 
kombinovanej dopravy bol vybudovaný terminál kombinovanej dopravy v Dobrej pri Čiernej 
nad Tisou. Bol určený na prekládku osobných automobilov, čo prispelo k ďalšiemu rozvoju a 
možnosti napojenia cestnej dopravy na Ukrajinu. [1]  
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Zdroj: [1] 

Obr. 1 -  Východoslovenské prekladiská  

 

Strategické postavenie Sekcie VSP v medzinárodnej preprave 

Východoslovenské prekladiská ZSSK CARGO  majú významné postavenie z dôvodu 
najväčšieho prekladiska s kompletnou ponukou služieb medzi  širokým a normálnym 
rozchodom koľají na Slovensku. 

Pri prekládke, prečerpávaní tovarov a preväzovaní vozňov poskytujú tieto prepravné 
služby: 

• práce spojené s nakladaním, prekladaním, upevnením a označením zásielok,  

• zabezpečujú prerokovanie prepravovaných zásielok, ktoré sú z neobvyklých predmetov, 

alebo zásielky, ktoré majú prekročenú nakladaciu mieru, 

• zisťujú hmotnosť zásielky vážením na koľajovej váhe, 

• paletizujú, paketizujú a páskujú tovary, 

• zisťujú poškodenie vozňových zásielok, 

• podávajú prepravné pomôcky a prepravné prostriedky, ktoré patria prepravcom na 

prepravu, 

• distribuujú zásielky podľa hromadných alebo čiastkových príkazov a prípadne zabezpečia 

vykládku, 

• dodatočne zisťujú prechod zásielky cez slovenské štátne hranice, 

• informujú zákazníkov o vstupe zásielok, prekládke a aj o odchode vozňov z Čiernej nad 

Tisov a Maťoviec, 

• vystavujú tranzitné colné vyhlásenie bez ručenia, 

• vystavujú a predkladajú jednotný colný doklad s prílohami, 

• zastupujú deklaranta pri dodaní colného vyhlásenia, 



15 th International Scientific Conference 
LOGI 2014 

374 

• doručujú prepravné doklady fytoinšpektorovi kvôli vykonaniu kontroly zdravotného stavu 

pri preprave rastlín alebo produktov, ktoré môžu byť nositeľmi škodlivých organizmov, 

• zasielajú druhopisy nákladných listov a iných dokladov pre prepravcov 

• podávajú písomné správy o prechode zásielok cez hranicu. [1] 

 
Sekcia VSP zároveň zabezpečuje aj zmenu prepravného režimu SMGS na CIM 

a opačne. Od 1. augusta 2004 nie je potrebné vykonať zmenu prepravného režimu pre 
zásielky s nákladným listom CIM zo všetkých členských štátov COTIF so stanicou určenia na 
Ukrajine nachádzajúcej sa na trati s rozchodom 1435 mm Čop – Esen – Batevo – Barkasovo – 
Stabičevo – Mukačevo. 

V roku 2012 prepravili Ukrajinské železnice na Slovensko v režime export a tranzit cez 
železničné priechody Čierna nad Tisou a Maťovce 15 miliónov ton tovaru. Pri prepravách z 
Ukrajiny je ZSSK CARGO najdôležitejším partnerom Ukrajinských železníc. Výhodou 
slovenského národného dopravcu je aj to, že v prekládkovej stanici Čierna nad Tisou dokáže 
preložiť a prečerpať takmer všetky suroviny a tovary, ktoré zákazníci požadujú prepraviť. 

Východoslovenské prekladiská sú bránou do strednej Európy, o čom svedčí fakt, že sa 
cez ne prepraví v porovnaní s ostatnými železničnými správami susediacimi s Ukrajinskou 
železnicou (Poľsko - PKP, Maďarsko - MÁV, Rumunsko - CFR) takmer polovica tovarov 
smerujúcich z Ľvovskej dráhy Ukrajinských železníc (UZ) smerom do strednej a západnej 
Európy. Takmer polovica cez Slovensko Podľa údajov za rok 2012 z 31,769 milióna ton, 
ktoré boli prepravené z Ľvovskej dráhy UZ smerom na ŽSR, PKP, MÁV a CFR, bolo 
prepravených smerom na ŽSR - ZSSK CARGO (cez Čop-Čierna nad Tisou a Užhorod 

– Maťovce) 14,99 mil. ton (47,2 %); smerom na PKP (Mostiska II, Izov, Jagodin, Rava-
Ruska) 12,21 mil. ton (38,5%); smerom na MÁV (Batevo – Eperjeske) 3,32 mil. ton (10,5%) 
a smerom na CFR (cez Halmeu a Vadul Siret) 1,23 mil. ton (3,8%). [5] 

 

 
Zdroj: [5] 

Obr. 2 - Podiely množstva prepravených tovarov z Ukrajinských železníc do susedných 
krajín.  
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kapacity námorných prístavov v Európe, sa naskytuje príležitosť pre využitie železničnej 
dopravy pri preprave tovaru medzi Európu a Áziou. Preto je nevyhnutné aby ZSSK Cargo  
zohľadnilo silu tranzitných prepráv a vynaložilo veľkú pozornosť na modernizáciu techniky 
ako aj efektívnosť technologických postupov svojich prekládkových mechanizmov. Sekcia 
VSP Čierna nad Tisou s preväzovňou vozňov v Maťovciach sú prekládkové miesta, v ktorých 
spoločnosť ZSSK Cargo poskytuje kompletné služby pri prekládke tovarov. VSP ako jediné 
prekladisko spĺňa európske normy fyto - veterinárnej stanice. Prekládka tovarov prebieha 
výlučne na jednom mieste a vďaka rekonštrukcii rozmrazovne je možná prekládka železnej 
rudy počas celého roka. 

 
Tento článok vznikol v nadväznosti na riešený projekt spolufinancovaný zo zdrojov EÚ 

s názvom „Kvalita vzdelávania a rozvoj ľudských zdrojov ako piliere vedomostnej spoločnosti 
na Fakulte PEDAS Žilinskej univerzity v Žiline, ITMS 26110230083.“ 

 

   

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ 
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ABSTRACT 

Timetable of train traffic we can call plan of long term transport activities (number of train or 

number of types trains etc.).  Estimate the correct number of trains, their directions (session), 

or appropriate time position and it still even for a longer period of time is particularly 

sensitive issue for strategy and business of the transport companies. The paper is focused on 

the management capacity of train paths in international rail transport. 
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MANAŽMENT KAPACITY VLAKOVÝCH TRÁS 
V NÁKLADNEJ ŽELEZNIČNEJ DOPRAVE 

 
Abstrakt 
Grafikon vlakovej dopravy (GVD) môžeme po dopravnej stránke prakticky nazvať aj  ako 
plánom dlhodobých dopravných výkonov, plánom počtov a druhov vlakov za určité obdobie. 
Odhadnúť správne počty vlakov, ich smery (relácie), či vhodné časové polohy a to ešte i na 
dlhšie časové obdobie, je predovšetkým citlivou záležitosťou stratégie a obchodu daného 
dopravného podniku. Príspevok je preto zameraný na stručný pohľad manažmentu kapacity 
vlakových trás v medzinárodnej železničnej doprave. 
 
Kľúčové slová: pravidelná vlaková trasa, ad hoc vlaková trasa, kapacita železničnej 
infraštruktúry. 
 

 

Úvod 

Podiel nákladnej železničnej dopravy na dopravnom trhu v Európe v priemere dosahuje 
do 20% objemu prepravy tovarov. Najväčším deficitom železničnej nákladnej dopravy je 
nedostatočná flexibilita a prístupnosť oproti cestnej nákladnej doprave. Cestná nákladná 
doprava, ako najväčší konkurent železničnej dopravy využíva a získava zákazníkov na svoju 
stranu. Na druhej strane, najväčšou nevýhodou cestnej nákladnej dopravy je kapacita 
dopravných prostriedkov. Nepriaznivý jav vo využívaní nákladnej železničnej dopravy sa 
aktívne snaží riešiť aj Európska komisia prijímaním opatrení na zvýšenie prepravných 
objemov ekologickými druhmi dopravy, formou nariadení, smerníc a v neposlednom rade aj 
publikovaním bielej knihy o doprave. 

Na podporu prijatých opatrení EÚ je nevyhnutné zabezpečiť ich efektívne fungovanie aj 
v reálnych podmienkach železničnej dopravy. Problém kapacity železničnej infraštruktúry je 
rozsiahly a vyžaduje si komplexné riešenie nielen pri spôsobe jej stanovenia, ale aj pri 
vytvorení harmonizovaných podmienok jej prideľovania. Vytvorením spoločného 
železničného priestoru a definovaniu nových koridorov pre nákladnú železničnú dopravu, sa 
ukazuje nevyhnutnosť koordinovať prideľovanie vlakových trás v medzinárodnej železničnej 
doprave inak ako v jestvujúcich podmienkach. 

 
1. Prideľovanie kapacity železničnej infraštruktúry v medzinárodnej železničnej 

doprave  

1.1 Prideľovanie kapacity železničnej infraštruktúry pre pravidelné vlakové trasy  

Harmonizáciu činností železničných podnikov podieľajúcich sa na tvorbe cestovných 
poriadkov vlakov zastrešuje medzinárodná organizácia Rail Net Europe (RNE). Prioritným 
nástrojom na prideľovanie medzinárodnej kapacity železničnej infraštruktúry je informačný 
systém PCS, ktorý nahradil predchádzajúci nástroj Pathfinder. Jeho úlohou je zabezpečovať 
komunikáciu, koordináciu a riadenie prideľovania vlakových trás. PCS podporuje riadenie 
kapacity ako medzi jednotlivými dopravcami, tak i MI.  
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 Funkcie riadenia kapacity sú: 

• poradenstvo dopravcov v otázkach infraštruktúry, 

• optimalizácia využitia kapacity, 

• posúdenie objednania trasy ako požiadavky dopravcu, 

• plánovanie kapacity infraštruktúry pre medzinárodnú dopravu, 

• partnerstvo pri vybavení krátkodobých objednávok, 

• transparentný a nediskriminačný prístup ku kapacite. 

Postup žiadania o vlakovú trasu sa skladá z dvoch hlavných častí, a to žiadosť o štúdiu 
trasy a objednávka trasy.  

Kalendár, ktorý vytvára RNE má začiatok už 48 mesiacov pred začatím platnosti GVD 
na ktorý sa konštruuje. V čase 48 až 12 mesiacov pred cestovným poriadkom je obdobie, kde 
sa definujú strategické požiadavky, ako napr. nová infraštruktúra, vysokorýchlostné vlaky, 
taktové grafikony atď. V tomto období RNE, v prípade potreby, organizuje tzv. koridorové 
stretnutia zainteresovaných MI a žiadateľov, ktoré slúži na zjednotenie požiadaviek. Ďalšie 
obdobie, medzi 24 až 8 mesiacom pred začatím cestovného poriadku, je poradenská fáza pri 
prideľovaní medzinárodných vlakových trás, kedy MI získavajú čo najviac informácií pre 
tvorbu predbežného GVD. 

RNE vydáva katalóg trás a zverejňuje v ňom dostupné informácie ako: 

• východisková a cieľová stanica, 

• dni možnej rezervácie, 

• rozhodujúce stanice od ktorých sa očakáva, že budú predmetom žiadostí o štúdie trás, 

• parametre vlaku (hmotnosť a dĺžka vlaku, rad hnacieho dráhového vozidla, jazdný odpor, 

skutočné brzdiace percentá, stanovená rýchlosť vlaku a pod.) 

Vykonáva sa medzinárodná štúdia o realizovateľnosti trasy, a to v období 18 až 9 
mesiacov pred GVD. Realizuje sa pomocou nástroja PCS a pomáha príprave a realizácií 
nových prevádzkových konceptov, alebo požiadaviek pred samotným podaním žiadosti 
o trasu. V 8. mesiaci pred platnosťou cestovného poriadku MI podáva spoločnú písomnú 
odpoveď pre každú žiadosť o štúdiu trasy. Ak žiadateľ nepodá objednávku pre celú trasu 
pomocou nástroja PCS, alebo prostredníctvom kancelárie OSS najneskôr do termínu  8 
mesiacov pred platnosťou nového GVD, RNE sa bude touto žiadosťou zaoberať až po 
dokončení návrhu, vo fáze prideľovania zvyšnej kapacity. Celosieťový cestovný poriadok 
vypracujú MI v období medzi 8. až 5. mesiacom pred platnosťou. Po zverejnení cestovného 
poriadku, nazývaného aj „ponuka trás“, začína mesačná fáza na konzultácie, kde môžu 
železničné podniky podávať návrhy. Celá fáza končí akceptovaním ponuky trás. Po 
akceptovaní ponuky trasy v čase štyri mesiace pred platnosťou GVD, môže začať jej 
pridelenie. Nakoniec MI pridelí trasy, ktoré boli objednané po termíne, teda neskôr ako osem 
mesiacov pred platnosťou cestovného poriadku. 
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1.2  Prideľovanie kapacity železničnej infraštruktúry pre mimoriadne vlakové  trasy  

Jedným z produktov na podporu realizácie prideľovania vlakových trás 
v medzinárodnej železničnej doprave sú kancelárie One-Stop-Shop (OSS). Kancelária OSS je 
základnou súčasťou RNE. Slúži ako jedno kontaktné miesto, ktorého výber si zákazník zvolí 
sám podľa svojho rozhodnutia. Žiadosti sa podávajú na predpísaných formulároch, pričom ich 
môže podať aj skupina žiadateľov na ktoromkoľvek OSS. Hlavnou úlohou je zabezpečiť čo 
najjednoduchší prístup zákazníkov na infraštruktúru. OSS poskytuje tieto informácie: 

• poradenstvo dopravcom v oblasti získania licencií a prístupu na dopravnú cestu, 

• medzinárodnú koordináciu požiadaviek dopravcov „ad-hoc“ na medzinárodné trasy 

nákladných vlakov, 

• informácie o poplatkoch za použitie dopravnej cesty, 

• sledovanie kvality jazdy vybraných medzinárodných nákladných vlakov na ich celej trase. 

Prvým krokom pri operatívnej objednávke pomocou kancelárie OSS je, že žiadateľ 
podá objednávku na pridelenie vlakovej trasy, kde musia byť spísané všetky požiadavky ako 
napríklad: dátum a čas, vstupná respektíve výstupná PPS alebo oboje, stanica určenia, 
dopravca, použité HDV a ak je potrebné tak i jeho zmena, pobyty a ich dôvody atď. (vzor 
objednávky OSS je na obrázku 1). 

V priebehu dňa kancelária OSS, so sídlom na Generálnom riaditeľstve ŽSR v 
Bratislave, spracováva požiadavky postupne v poradí ako boli doručené. Po spracovaní 
objednávky sa odosiela žiadateľovi notifikácia o pridelení trasy, ktorý môže hneď začať robiť 
úkony potrebné na svoju prepravu. 

 
Zdroj: [1] 

Obr. 1 - Príklad formulára pre objednávku trasy vlaku medzištátnej dopravy 
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Potrebný čas na vybavenie objednávky v kancelárii OSS nie je presne stanovený, záleží 
to od viacerých faktorov. Jedným z dôležitých faktorov je počet operatívnych objednávok, 
ktoré sú doručené do kancelárie od žiadateľov. Ak sa celá medzinárodná preprava vykonáva 
pod hlavičkou jedného dopravcu, kancelária OSS vykoná všetky potrebné úkony pridelenia 
vlakovej trasy za žiadateľa vlakovej trasy. Ak sa preprava vykonáva aj v susedných 
železničných správach, je potrebné objednávky harmonizovať. Záleží na dopravcovi 
v susednej krajine či podá objednávku včas, a ako operatívne zareaguje na jeho žiadosť 
tamojšia kancelária OSS, aby neprišlo k zdržaniu zásielky na výstupnej PPS z dôvodu 
nepridelenia trasy na susednej železničnej správe. Keďže kancelária OSS ŽSR nemá 
nepretržitý pracovný režim, jej úlohu t.j. preberanie a spracovanie operatívnych objednávok 
v dobe jej nečinnosti preberá hlavný dispečer. 

Dôležitosť riešenia ad-hoc požiadaviek a ich množstvo si priblížime prostredníctvom 
niekoľkých čísel. Denne je na sieti ŽSR v priemere vypravených cca 1600 vlakov osobnej 
dopravy a cca 600 vlakov nákladnej dopravy. V osobnej doprave ide cca 99% vlakov 
v zmysle dlhodobého plánu – podľa celoročného GVD, avšak v nákladnej doprave ide podľa 
celoročného GVD iba 65% vlakov. Zvyšných 35% vlakov sú zavedené ako ad-hoc vlaky. 
V nasledujúcich obrázkoch uvádzame pre zaujímavosť vývoj ad-hoc požiadaviek aj z pohľadu 
dlhšieho obdobia.  

 
Zdroj: autori 

Obr. 2 - Počty zavedených trás kanceláriou OSS v nákladnej doprave 
 
 

2. Význam pohraničných prechodových staníc v medzinárodnej železničnej preprave  

PPS slúži ako miesto, kde sa vykonávajú všetky úkony potrebné na prechod vlakov 
a tovarov zo susedných železničných správ. Je to zvyčajne posledná stanica pred štátnou 
hranicou susedného štátu, i keď nie vždy to je pravidlom. Súčasné postavenie PPS na sieti 
ŽSR upravujú medzinárodné zmluvy o pohraničnom železničnom styku. Železničný 
pohraničný styk definujeme ako styk medzi dvoma PPS železničných dráh susedných štátov, 
medzi ktorými sa vykonáva medzinárodná železničná doprava a preprava. Na pobyty vlakov 
v PPS pri zmene dopravcu majú vplyv technické a prepravné prehliadky pri odovzdávke 
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3. Trendy vývoja prideľovania kapacity železničnej infraštruktúry  

Z prezentovaných cieľov Európskej komisie v dokumente „Bela Kniha – Plán 
jednotného európskeho dopravného priestoru – Vytvorenie konkurencieschopného 
dopravnému systému efektívne využívajúceho zdroje“ je predpoklad nárastu objemu 
železničnej prepravy. Vzhľadom k objemu prepravovaných tovarov v medzinárodnej 
a vnútroštátnej preprave (v podmienkach SR približne 20% objemu tovarov tvorí vnútroštátna 
preprava, zvyšných 80% je v režime medzinárodnej prepravy)e vysoký predpoklad aj nárastu 
počtu žiadostí o mimoriadne vlakové trasy v PPS [3]. Podľa údajov zobrazených v prvej 
kapitole článku je tento podiel približne 65% pravidelných vlakových trás ku 35% „ad hoc“ 
vlakových trás.  

Vytvorenie liberalizovaného prostredia dotlačilo manažérov infraštruktúry 
k operatívnejšiemu manažmentu kapacity železničnej infraštruktúry, aj keď nie vo všetkých 
krajinách Európskej únie rovnako. Stále je možné badať rozdiel v rýchlosti pridelenia 
vlakovej trasy, ako aj napríklad v práci kancelárii OSS (v niektorých krajinách je nepretržitá 
prevádzka, v niektorých len počas dňa a pod.). Príklad rozdielnosti operatívneho ad-hoc 
pridelenia vlakových trás je zrejmý z tabuľky 1. 

 
Tab. 1 - Pridelenie vlakovej trasy u jednotlivých manažérov v hod. 

Krajina Manažér infraštruktúry 
Hraničný termín pre dopravcov 

na podanie žiadosti o trasu (hod.) 

Česko SŽDC 2 hod. 

Maďarsko 
VPE 1 hod 

GYSEV 1 hod 

Rakúsko ÖBB 0,5 hod 

Rumunsko CFR 6 hod 

Slovensko ŽSR 6 hod 

zdroj [4] 

Výzvou pre manažérov infraštruktúry je práve dosiahnutie rovnakého času prideľovania 
mimoriadnych vlakových trás v spoločnom na spoločnom európskom železničnom trhu. 
Výhodnosť pravidelných vlakových trás je zrejmá, ale pri potrebe konkurencie napríklad 
oproti cestnej doprave je nevyhnutné dosiahnuť vyšší stupeň flexibility aj v železničnej 
doprave. Práve koordinované a rýchle pridelenie mimoriadnych vlakových trás môže prispieť 
k danému cieľu, a to naplneniu strategických vízií Európskej komisie prezentovaných v bielej 
knihe o doprave. 
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