
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE 

FAKULTA DOPRAVNÍ 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 

2014/2015 Michaela Beránková 



 



 

 

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE 

FAKULTA DOPRAVNÍ 

Michaela Beránková 

Přeprava kusových zásilek v České republice 

Bakalářská práce 

2015 



 

 



 

 



 

Poděkování 

Zde bych ráda srdečně poděkovala všem, kteří mě provázeli, motivovali a 

podporovali při mém studiu a při psaní této práce. Především bych chtěla poděkovat 

vedoucím bakalářské práce paní Ing. Alexandře Dvořáčkové a paní Bc. Janě Hrabětové za 

cenné a užitečné rady, připomínky a čas strávený při konzultacích. 

V neposlední řadě děkuji také své rodině a přátelům za veškerou podporu projevenou 

během celého studia. 



 

Prohlášení 

Prohlašuji, že jsem předloženou práci vypracovala samostatně a že jsem uvedla 

veškeré použité informační zdroje v souladu s Metodickým pokynem o etické přípravě 

vysokoškolských závěrečných prací. 

Nemám závažný důvod proti užívání tohoto školního díla ve smyslu § 60 Zákona č. 

121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně 

některých zákonů (autorský zákon). 

V Děčíně dne 

 Podpis  



 

ABSTRAKT 

Beránková Michaela: PŘEPRAVA KUSOVÝCH ZÁSILEK V ČR (bakalářská práce). České 

vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. Ústav bakalářských studií v Děčíně 2015. 

Deskriptory: přeprava, přepravce, dopravce, logistika, Oprávněný ekonomický subjekt, 

bakalářská práce, přepravní systémy, kusová zásilka, sběrná služba. 

 

Tato bakalářská práce posuzuje a porovnává mezi sebou pět společnosti, provozující 

přepravní a logistické služby v Ústeckém kraji. V první části práce jsou popsány společnosti, 

jejich fungování na trhu a dále je zpracován přehled všech jejich služeb a příplatků. Práce 

vytvořená na základě dvou fiktivních poptávek porovnává a hodnotí nabídku od pěti reálných 

firem. V závěru budou zhodnoceny přiložené fiktivní nabídky a porovnány ceny, služby a 

podmínky všech pěti společností. 



 

ABSTRACT 

Beránková Michaela: TRANSPORT OF PIECE GOODS IN THE CZECH REPUBLICK 

(bachelor thesis). Czech technical university in Prague, Faculty of Transportation Sciences. 

Institute of undergraduate studies in Děčín 2015. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK: 

ADR Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí 

CIM Mezinárodní železniční doprava 

ČAP Česká asociace pojišťoven 

NDR Vlakové nádraží 

HV Hospodářský výsledek 

JIT Režim zásobování „právě v čas“ (Just in time) 



 

1. Úvod 

Bakalářská práce se bude zabývat přepravou kusových zásilek. Cílem bakalářské 

práce je popsání podmínek provozování přepravy kusových zásilek v České republice a 

porovnání nabízených služeb. Práce se soustřeďuje na přepravu kusových zásilek v silniční 

a železniční dopravě, které jsou v České republice nejpoužívanější.  

V obecné části práce budou definovány základní pojmy používané v oblasti přepravy 

kusových zásilek a bude uveden přehled základní legislativy vztahující se na tuto oblast. Po 

stručném přehledu firem nabízejících tyto služby budou vybrány tři nejpoužívanější 

v Ústeckém kraji využívající silniční dopravu a dvě největší železniční nákladní společnosti. 

Tyto společnosti jsou využívány především právnickými osobami pro svou obchodní činnost. 

V úvodní části bude blíže rozebrána železniční a silniční přeprava a s tím spojené 

výhody a nevýhody. Dále budou představeny dané společnosti a popsány podrobněji jejich 

služby a zaměření s tím, že poukážeme i jaký přepravní systém využívají. Dále bude na 

příkladu fiktivních poptávek porovnána úroveň služeb vybraných společností včetně 

nejdůležitějších atributů z pohledu zákazníka, tedy doby dodání, a ceny a možností 

dodatkových služeb. Pro tuto bakalářskou práci jsou jako první modelová zásilka zvolena 

krbová kamna, protože jsou těžká a rozměrově větší a přestavují tak typickou nadrozměrnou 

zásilku. Přesto stále odpovídají rozsahu přepravovaných zásilek většiny standardních 

přepravních společností. Druhou modelovou zásilku představuje stolní počítač kvůli svým 

menším rozměrům a hmotnosti. Fiktivní trasa obou přeprav povede z Děčína do Ostravy, 

aby byly znatelnější případné rozdíly mezi společnostmi, které přepravu zpoplatňují 

v závislosti na vzdálenosti a těmi, které cenu určují jinak. 

 V bakalářské práci pak budou porovnány nabídky na přepravu krbových kamen a 

stolního počítače od jednotlivých společností. Cílem této bakalářské práce je zjistit, která 

z těchto pěti společností je pro zákazníka lepší, což znamená: 

- cenově nejvýhodnější, 

- poskytuje přehledné informace, 

- rychle a spolehlivě vyřizuje zakázky, 

- poskytuje širokou nabídku doprovodných služeb, 

- ochota a vstřícnost zákaznických center. 

Jako poslední podle těchto údajů zhodnotím a vyberu nejlepší společnost. 
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2. Přeprava a přepravní služby 

2.1. Základní pojmy 

Přeprava 

Přemístění osob, nákladu či zvířat dopravním prostředkem po dopravní cestě z místa 

A do místa B za účelem zisku. [1] 

Oprávněný Ekonomický Subjekt (AEO) 

Prestižní certifikát, který je udělen pouze spolehlivým a finančně stabilním subjektům 

na trhu. Získají ho díky znalostem z celnictví. Tento certifikát zjednodušuje celní postupy, 

bezpečnost a zabezpečení. [2] 

Logistika 

Soubor všech činností, které slouží k poskytování potřebného množství prostředků za 

minimální náklady tam a tehdy, kde a kdy je po nich poptávka. Zabývá se všemi operacemi 

určujícími pohyb zboží (alokace výroby a skladů, zásob, řízení a pohybu zboží ve výrobě, 

balení, skladování, dodávání odběratelům). [3] 

Přepravce 

Přepravce objednává dopravní výkon od dopravce nebo ho učiní sám. Může být 

odesílatel i příjemce zboží. [4] 

Dopravce 

Fyzická nebo právnická osoba, která provozuje dopravu pro cizí potřebu. Vykonává 

souhrn činností, které jsou potřebné pro pohyb dopravních prostředků po dopravních 

cestách. [4] 

Nabídka 

Nabídka je množství zboží, které jsou nabízející schopni a ochotni vyrobit, nabídnout, 

prodat na trhu za určitou cenu. Čím vyšší cena, tím více zboží. [5] 

Poptávka 

Poptávka je množství zboží, které jsou kupující schopni či ochotni koupit za určitou 

cenu na trhu. Čím vyšší cena, tím méně zboží se prodá. [5] 

Palivový příplatek 

Vychází z ceny motorové nafty zveřejněné Českým statistickým úřadem (vždy 

poslední zjištění ČSÚ v předchozím měsíci). Účtován je od 1. 6. 2008 ke všem zásilkám. 
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Mění se měsíčně a jeho aktuální výše je zveřejňována i na internetových stránkách 

jednotlivých společností. Při zpracování cenových nabídek je vypočítáván automaticky. [6] 

Přeprava nebezpečných věcí (ADR) 

Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí udává 

podmínky přepravy nebezpečného nákladu. Za nebezpečný náklad podle ADR lze brát věci 

podle jejich vlastností (hořlavosti, žíravosti, výbušnosti atd.), kvůli kterým může být ohrožena 

bezpečnost osob, majetku či životního prostředí. Dohoda upravuje práva a povinnosti 

účastníků přepravně právního vztahu, neupravuje ovšem případné sankce za jejich 

nedodržení. [7] 

Náložní list 

Náložný list je cenný papír, se kterým je spojeno právo požadovat na dopravci vydání 

zásilky v souladu s obsahem náložného listu, lze jej vydat na jméno, na řad či na doručitele. 

Musí obsahovat: 

- jméno dopravce a jeho bydliště nebo sídlo, 

- jméno odesílatele a jeho bydliště nebo sídlo, 

- označení, množství, váhu nebo objem přepravovaných věcí, 

- formu náložného listu, pokud byl vydán na jméno nebo na řad, i označení osoby, na 

jejíž jméno nebo řad byl vydán, 

- údaj o místě určení, 

- místo a den vydání náložného listu a dopravcův podpis. 

Neobsahuje-li náložný list jméno osoby, na jejíž řad je vydán, považuje se za 

vystavený na řad odesílatele. [8] 

Zásilka 

Za zásilku se považuje jednotlivý kus materiálu (věc), přepravní jednotka či jejich 

soubor podaný k přepravě. Zásilky se člení na kusové, vozové nebo sdružené (kombinace 

kusových a vozových zásilek). [9] 

Kusová zásilka 

Kusová zásilka se nazývá zboží, které je určeno jednomu příjemci a skládá se 

z jednotlivých kusů. Zásilka musí být přepravována od odesilatele k příjemci a jsou určeny 

maximální rozměry a hmotnost jednoho kusu. [10] 

Zasilatel 

Právnická osoba, která poskytuje zasilatelské služby pro přepravu kusových zásilek a 

balíkových zásilek v rámci daného přepravního systému. [4] 
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Zákazník 

Zákazníkem se stává v zásadě každý (i vnitřní) článek logistického řetězce, který 

objednává a odebírá zboží (materiál), práci či služby. [4] 

Nákladní list 

Nákladní list je pojmenování náložného listu v přepravních podmínkách dopravců. [4] 

Depa (střediska) 

Místo na síti, z kterého se provádí obsluha vrcholů a hran sítě, čili u nás obsluha 

vyzvednutí a rozvoz zásilek. Depo je možno umístit na libovolné místo na síti v síti libovolný 

počet dep. Depem může být např. sklady materiálu, letiště, střediska záchranné služby atd. 

[11] 

Spěšnina 

Zásilka omezené hmotnosti a rozměrů, kterou lze snadno nakládat a vykládat, 

podaná k přepravě s přepravním listem a přepravovaná určenými vlaky veřejné drážní 

osobní nebo nákladní dopravy. [12] 

Kombinovaná doprava 

Systém přepravy zboží, kdy převážná část trasy se uskutečňuje po železnici, 

vnitrozemskou vodní či námořní dopravou. Svoz a rozvoz zboží se provádí silniční 

přepravou. [13] 

Intermodální přeprava 

Intermodální přeprava je druh kombinované dopravy, které využívají více dopravních 

prostředků, ale pouze jednu přepravní jednotku bez manipulace se samotným zbožím při 

měnících se druzích dopravy. [14] 

Multimodální přeprava 

Multimodální přeprava je druh kombinované dopravy, která využívá nejméně dva 

různé druhy dopravy. [14] 

Přepravní jednotka 

Přepravní jednotka se bere jako ucelená manipulační jednotka, s kterou se při 

přepravě nemanipuluje a tvoří je palety, kontejnery či výměnné nástavby. [15] 

Finanční způsobilost 

Schopnost dopravce finančně zajistit zahájení a řádné provozování silniční dopravy. 

Dopravce může finančně zajistit obchodním majetkem, objemem dostupných finančních 

prostředků a provozním kapitálem a rezervami na 12 měsíců provozu. Musí být ve výši 
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330 000 Kč pro jedno vozidlo a 180 000 Kč pro každé další vozidlo. Počet vozidel se určuje 

z evidence nahlášených vozidel u dopravního úřadu. [16] 

Překladiště 

Překladiště je jeden z článků systémů přepravy kusových zásilek I kombinované 

nákladní dopravy. Hlavní funkcí překladišť je překládka přepravních jednotek mezi 

dopravními prostředky, a to jak v rámci stejného dopravního oboru, tak i více  dopravních 

oborů. 

Překladiště zaměřená na kombinovanou přepravu (tzv. intermodální)  v České 

republice se zaměřují většinou na překládku mezi silnicí a železnicí. Zboží je překládáno 

v tzv. intermodálních jednotkách UTI (Unit Transport International). V ČR jsou překladiště 

uzpůsobena k vertikálnímu způsobu překládky přepravních jednotek, tj. kontejnerů ISO řady 

1, speciálních intermodálních výměnných nástaveb nebo silničních návěsů přizpůsobených 

na vertikální překládku). [17] 

Jedním z nejvýznamnějších provozovatelů překladišť kombinované přepravy je 

společnosti METRANS provozující celou síť terminálů. Ta se stala ve střední a východní 

Evropě největším operátorem kombinované dopravy. V ČR má své překladiště v Praze – 

Uhříněvsi, Zlíně, Plzni – Nýřanech, Ostravě – Šenově a České Třebové. 
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2.2. Přehled legislativy 

2.2.1. Zákon o silniční dopravě 

Tento zákon č. 111/1994 Sb. upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy 

Evropské unie podmínky provozování silniční dopravy silničními motorovými vozidly 

prováděné pro vlastní a cizí potřeby za účelem podnikání, jakož i práva a povinnosti 

právnických a fyzických osob s tím spojené a pravomoc a působnost orgánů státní správy na 

tomto úseku. V této souvislosti rozlišujeme tyto druhy dopravy: 

- osobní, 

- nákladní, 

- taxislužba. 

Další rozlišovací hledisko je podle území, na kterém se doprava provozuje: 

- mezinárodní, 

- vnitrostátní. 

Posléze můžeme ještě použít hledisko, zda je nutná koncese: 

- na základě udělené koncese, 

- na základě povolení dopravního úřadu. 

Důležité je i členění dopravy podle účelu: 

- pro vlastní potřeby 

- pro cizí potřeby. 

Ustanovení § 26 až 33 včetně souvisejících ustanovení o státním odborném dozoru a 

o pokutách se vztahují na veškeré provozování mezinárodní silniční dopravy (za účelem 

podnikání i za jiným účelem) s výjimkou dopravy prováděné ozbrojenými silami při plnění 

vlastních úkolů nebo dopravy prováděné dle dalšího odstavce. 

Zákon se nevztahuje na provozování silniční dopravy pro soukromé potřeby fyzické 

osoby - provozovatele vozidla, členů jeho domácnosti a jiných osob, pokud není prováděna 

za úplatu. 

Pro provozovatele systémů přepravy kusových zásilek platí ustanovení zákona, která 

se vztahují na provozovatele dopravy pro cizí potřeby. 

Osobní a nákladní silniční doprava provozovaná pro cizí potřeby a taxislužba jsou 

živnosti koncesované. Koncesi uděluje příslušný živnostenský úřad. Pokud však se jedná o 
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silniční dopravu pro cizí potřeby, která není živností podle živnostenského zákona, musí mít 

dopravce povolení, které se uděluje na základě jeho žádosti. O povolení rozhoduje dopravní 

úřad podle místa sídla nebo trvalého pobytu žadatele v povolovacím řízení na základě 

žádosti osoby, která hodlá provozovat silniční dopravu pro cizí potřeby. [18] 

Při dopravě pro cizí potřeby je tuzemský dopravce je povinen: 

- užívat vozidlo evidované v České republice s SPZ České republiky, 

- musí zajistit, že řidič z povolání se zúčastnil školení řidičů z povolání a úspěšně 

absolvoval přezkoušení z pravidel silničního provozu, 

- zajistit, aby v každém vozidle byly doklady (záznam o provozu vozidla, záznam o 

době řízení vozidla a bezpečnostních přestávkách, doklad o nákladu a vztahu 

dopravce k němu). 

Kdo provozuje vnitrostátní či mezinárodní silniční dopravu autobusy, tahači nebo 

nákladními vozidly o celkové hmotnosti přesahující 3,5 tuny, tak musí být finančně způsobilý. 

[16] 

2.2.2. Zákon o silničním provozu 

Tento zákon č. 361/2000 Sb. je zpracován podle příslušných předpisů Evropské unie 

a upravuje: 

- práva a povinnosti účastníků provozu na pozemních komunikacích, 

- pravidla provozu na pozemních komunikacích, 

- úpravu a řízení provozu na pozemních komunikacích, 

- řidičská oprávnění a řidičské průkazy, 

- působnost a pravomoc orgánů státní správy a Policie České republiky ve věcech 

provozu na pozemních komunikacích. [19] 

Zákon o silničním provozu je součástí soukromého práva. První část (§1 až §3) 

upravuje základní pojmy včetně povinností tuzemského dopravce, část druhá (§4 až §21b) 

provozování silniční dopravy pro cizí potřeby. Část třetí (§22 a §23) definuje přepravu 

nebezpečných věcí (ADR) v silniční dopravě a část čtvrtá (§26 až §33e) provozování 

mezinárodní silniční dopravy a provozování silniční dopravy na území ČR zahraničními 

provozovateli. Část pátá (§34 až §38a), poslední část, definuje úkol státní správy a státního 

odborného dozoru v silničním provozu. [20] 

2.2.3. Silniční přepravní řád 

Silniční přepravní řád určuje vztahy mezi dopravcem a zákazníkem (odesílatel, 

přepravce a zasílatel). Přepravní řád podrobně upravuje práva a povinnosti i odpovědnost při 

přepravě silničními vozidly pro cizí potřeby mezi organizacemi a osobami zúčastněnými na 
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přepravě. Úprava vztahu mezi dopravcem a zákazníkem je dána obchodním zákoníkem. 

Silniční přepravní řád neupravuje ceny a cenové podmínky. 

První část pojednává o přepravě osob, obsahuje závazky přepravce, dále jejich práva 

a povinnosti a další. Část druhá se zabývá přepravou nákladů. Zásilky se rozdělují na 

vozové, kusové či přikládky. 

Za vozovou zásilku se považuje náklad přepravovaný jednomu příjemci jednou jízdou 

vozidla vážící více než 2 500 kg nebo bez zřetele k jeho váze za těchto podmínek: 

- je-li jím využito užitečné zatížení či ložná plocha vozidla, 

- koná-li se jeho přeprava zvláštní jízdou vozidla dle dohody s přepravcem či proto, že 

povaha nákladu (provedení přepravy) v požadované lhůtě toho vyžaduje, 

- nakládá-li či vykládá-li se zásilka na dvou a více místech. 

Za přikládku se považuje zásilka přepravovaná společně s jinými zásilkami nebo při 

takové jízdě vozidla, která by se jinak musela vykonat bez nákladu. Další podmínky pro 

přepravu přikládek stanovuje tarif. 

Zásilky, na něž se nevztahují ustanovení předchozích odstavců, se považují za 

kusové. [21] 

2.2.4. Úmluva CMR 

Úmluva CMR se vztahuje na každou smlouvu o přepravě zásilek za úplatu silničním 

vozidlem, jestliže místo převzetí zásilky a předpokládané místo jejího dodání, jak jsou 

uvedena ve smlouvě, leží ve dvou různých státech, z nichž alespoň jeden je smluvním 

státem této Úmluvy. Úmluva CMR se tak bude vztahovat i na závazkový vztah mezi dvěma 

českými osobami, pokud je splněna podmínka místa převzetí a dodání v různých státech. To 

platí i pro přepravy kusových zásilek. 

Úmluva CMR řeší především tyto otázky: 

- odpovědnost dopravce při použití jiných osob k přepravě (tzv. subdopravce), 

- listiny užívané v oblasti silniční nákladní přepravy (nákladní list CMR), 

- odpovědnost dopravce za škodu vzniklou na zásilce, 

- reklamace nároků z přepravní smlouvy, 

- promlčení nároků z přepravní smlouvy, 

- pravomoc soudů při řešení sporů, 

- přeprava prováděná postupně několika dopravci (tzv. následný dopravce). [22] 
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2.2.5. Železniční přepravní řád 

Nařízení vlády č. 1/2000 Sb. o přepravním řádu pro veřejnou drážní nákladní dopravu 

stanovuje podmínky pro přepravu věcí nebo živých zvířat jako vozové zásilky nebo jako 

spěšniny. Dále upravuje vztahy mezi dopravcem a odesílatelem zásilky, mezi dopravcem a 

příjemcem zásilky a mezi dopravci navzájem při plnění jedné přepravní smlouvy více 

dopravci. 

Tento železniční přepravní řád se vztahuje na vnitrostátní přepravu vozových zásilek 

nebo spěšnin ve veřejné drážní nákladní dopravě. Pro mezinárodní přepravu vozových 

zásilek ve veřejné drážní nákladní dopravě se použije ustanovení železničního přepravního 

řádu pouze tehdy, pokud to stanoví mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána 

a která byla vyhlášena ve Sbírce zákonu. 

Dodací lhůta pro přepravu zásilky z odesílací stanice do stanice určení se skládá 

z doby potřebné pro uzavření přepravní smlouvy a odeslání zásilky (výpravní lhůta) a z doby 

potřebné pro přepravu zásilky z odesílací stanice do stanice určení a její přichystání 

k odběru (přepravní lhůta). 

Dodací lhůtu činí pro: 

- vozové zásilky: 

o výpravní lhůta 12 hodin, 

o přepravní lhůta – za každých i jen započatých 200 km 24 hodin, 

- spěšniny: 

o výpravní lhůta 12 hodin, 

o přepravní lhůta – za každých i jen započatých 400 km 24 hodin. 

Dodací lhůta začíná plynout od 0:00 hodin následujícího dne po uzavření přepravní 

smlouvy. Výpravní lhůta se do dodací lhůty započítává pouze jednou bez ohledu na to, kolik 

se zúčastňuje dopravců na plnění jedné přepravní smlouvy. Přepravní vzdálenost se počítá 

v tarifních kilometrech. 

Spěšninu odesílatel podává spolu s vyplněným přepravním listem, který se skládá ze 

čtyř částí: 

- prvopis přepravního listu, který se vydá v cílové stanici se spěšninou příjemci, 

- účetní list, který doprovází spěšninu z odesílací stanice do stanice cílové a po splnění 

přepravní smlouvy zůstane dopravci, který spěšninu vydal, 

- odběrný list, který po potvrzení spěšniny příjemcem zůstane dopravci, který spěšninu 

vydal, 

- druhopis přepravního listu, který se vydá v odesílací stanici odesílateli po přijetí 

spěšniny k přepravě. 
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Dále jsou v přepravním železničním řádu uvedené náležitosti, které musí vyplnit jak 

odesílatel, tak dopravce. [12] 

2.2.6. Zákon o drahách 

Tento zákon č. 266/1994 Sb. nabývá účinnosti dnem 1.ledna 1995 a zapracovává 

příslušné předpisy Evropské unie, zároveň navazuje na přímo použitelný předpis Evropské 

unie a upravuje 

a) podmínky pro stavbu drah železničních, tramvajových, trolejbusových a lanových a 

stavby na těchto dráhách, 

b) podmínky pro provozování drah podle písmene a), pro provozování drážní dopravy 

na těchto dráhách, jakož i práva a povinnosti fyzických a právnických osob s tím spojené, 

c) výkon státní správy a státního dozoru ve věcech drah železničních, tramvajových, 

trolejbusových a lanových. 

Na provozovatele systému přepravy kusových zásilek je z hlediska tohoto zákona 

pohlíženo jako na provozovatele drážní dopravy (dopravce). 

Dopravce musí mít ke dni zahájení činnosti osvědčení, které vydává drážní správní 

úřad. Každý dopravce je povinen: 

- sjednat si pojištění odpovědnosti za škody z provozu drážní dopravy, 

- finančně zajistit řádné provozování drážní dopravy po celou dobu platnosti licence, 

- mít platné průkazy způsobilosti a udržovat drážní vozidla v dobrém technickém stavu, 

- zajistit obsluhu drážních vozidel, která má platný průkaz způsobilosti (licence a 

osvědčení strojvedoucího), 

- právnické či fyzické osoby, které provozují drážní dopravu na základě úředního 

povolení či licence a nejsou zapsány v obchodním rejstříku, pak mají tuto povinnost 

splnit do jednoho roku. [24] 

2.2.7. Občanský zákoník 

Od 1. ledna 2014 nabyl účinnosti zákon č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník. 

Hlavním cílem nového občanského zákoníku je sjednocení všech úprav občanskoprávních 

vztahů do jediného právního předpisu. Nový občanský zákoník je tematicky rozdělený do pěti 

částí: 

- Obecná část, 

- Rodinné právo, 

- Absolutní majetková práva, 

http://www.podnikatel.cz/zakony/zakon-o-drahach/uplne/#f1583097
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- Relativní majetková práva, 

- Ustanovení společná, přechodná a závěrečná. 

V obecné části jsou vymezeny pojmy, které jsou v textu občanského zákoníku 

použity. Část Rodinné právo se dotýká institutu manželství i vztahů mezi příbuznými a 

poručenství. Část Absolutní majetková práva v sobě zahrnuje definici vlastnictví, práva 

k cizím věcem a problematiku dědění. Další část nazvaná Relativní majetková práva je 

nejobsáhlejší. Upravuje různé druhy smluv, stejně tak jako závazky z deliktního jednání (i 

odpovědnost za škodu). Poslední část se zabývá především legislativně technickou 

problematikou, mimo jiné i které dosavadní zákony budou novým zákonem zrušeny. 

V novém občanském zákoníku jsou upraveny smlouvy o skladování, smlouvy 

zasilatelské a smlouvy o přepravě, tato problematika je řešena ve 4. Části Relativní 

majetková práva, Hlava II, Díl 7 – Závazky ze smluv o přepravě. [25] 

Díky novému občanskému zákoníku se již pravidla nedvojí na občanský a obchodní 

zákoník. Pokud se poruší nějaké pravidlo, tak to ještě automaticky neznamená, že je 

smlouva neplatná. Neplatnosti by se musel někdo dovolat. Pokud tak nikdo do stanovené 

lhůty neučiní, tak se smlouva zhojí. Absolutní neplatnost platí jen v těch případech, kdy se 

právní jednání zjevně příčí dobrým mravům nebo odporuje zákonu a zjevně narušuje veřejný 

pořádek. [26] 
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2.3. Nákladní přeprava v ČR 

Přeprava v ČR využívá ve většině případů přepravu po silnici či železnici. Zbylá 

přeprava využívající ostatní druhy doprav zaujímá malé místo na trhu. 

Skladba přepravních výkonů nákladní dopravy se postupem let mění a vyvíjí. V ČR je 

skladba podle druhů doprav obdobná jako v ostatních evropských zemích. Přibližně tři 

čtvrtiny přepravních výkonů zaujímá doprava silniční, jednu pětinu doprava železniční a 

zbytek zabírá potrubní a letecká doprava. Význam vnitrostátní letecké dopravy je zcela 

okrajový. Z následujících tabulek lze vypozorovat pokles využívání železniční dopravy 

v České republice, což má vliv na životní prostředí a stav silnic a dálnic. 

Tabulka č.1:  Podíl na celkových přepravních výkonech nákladní dopravy [%] 
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Tabulka č.2:  Přepravní výkony nákladní dopravy [mld. tkm] 

 

2.3.1. Silniční a železniční vnitrostátní přeprava 

Skladba přepravních výkonů nákladní dopravy se postupem let mění a vyvíjí. V ČR je 

skladba podle druhů doprav obdobná jako v ostatních evropských zemích. Přibližně tři 

čtvrtiny přepravních výkonů zaujímá doprava silniční, jednu pětinu doprava železniční a 

zbytek zabírá potrubní a letecká doprava. Význam vnitrostátní letecké dopravy je zcela 

okrajový. Z předchozí tabulky lze vypozorovat pokles využívání železniční dopravy v České 

republice, což má vliv na životní prostředí a stav silnic a dálnic. Rozšířenější přeprava je po 

silnici, jelikož je rozvětvenější dopravní síť. 

Silniční vnitrostátní přeprava 

V posledních letech se nejrychleji rozvíjí silniční dopravy. Díky své rychlosti a 

operativnosti je nenahraditelná, ovšem má velmi negativní vliv na životní prostředí, a to 

výfukovými plyny, hlukem a vibracemi. Využitím silniční dopravy je možné transportovat 

většinu druhů zboží, které vyhovují rozměrovým měřítkům dané přepravy. Vzhledem ke své 
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pružnosti a univerzálnosti je na celém světě nejvýznamnějším druhem dopravy. Silniční 

doprava tvoří poslední článek v přepravním řetězci, který poskytuje dodávky formou JIT. 

Výhody silniční dopravy: 

- hustá síť komunikací, 

- flexibilnost neboli možnost přepravy „od domu do domu“, 

- malé prostoje a čekací doby, 

- velká univerzálnost, 

- možnost přepravy nákladů se specifickými vlastnostmi. 

Nevýhody silniční dopravy: 

- negativní vliv na životní prostředí, 

- omezený objem přepravy dopravním prostředkem, 

- kongesce, 

- nemožnost přepravy vybraných nebezpečných nákladů, 

- těžko odhadnutelný čas přepravy. 

 

Obrázek 1 - Mapa silniční sítě ČR 
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Železniční vnitrostátní přeprava 

Železniční doprava je vhodná především pro přepravu velkého množství zátěže na 

delší vzdálenosti. Více využívána je v zahraničí, hlavně v Číně a Rusku. U nás se většina 

přesunula na silniční dopravu. Další využívanou možností je kombinovaná doprava. 

Nejčastější využití železniční dopravy bývá přeprava velkoobjemových zásilek na značné 

vzdálenosti. 

Výhody železniční dopravy: 

- přeprava nadrozměrných zásilek, 

- nezávislost na intenzitě dopravního provozu, 

- možnost přepravy nebezpečných nákladů, 

- dobrá odhadnutelnost přepravního času, 

- vysoká spolehlivost přepravní techniky, 

- při značných vzdálenostech nízké náklady na přepravu. 

Nevýhody železniční dopravy: 

- nemožnost dopravy „od domu do domu“, 

- vázanost na jízdní řády, které snižují přepravní rychlost, 

- omezená flexibilita, 

- vysoké fixní náklady. 

 

Obrázek 2 - Mapa železniční sítě v ČR 

 Zdroj: SŽDC 
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3. Přehled systémů přepravy kusových zásilek v ČR 

3.1. Přeprava kusových zásilek v ČR 

Sběrná služba s centrálním překladištěm 

Vnitrostátní přeprava kusových zásilek se řídí ustanovením Železničního přepravního 

řádu, pro mezinárodní přepravu kusových zásilek platí ustanovení Úmluvy o mezinárodní 

železniční přepravě zboží CIM. 

O přepravu kusových zásilek se zpravidla jedná, pokud není nutný k přepravě zásilek 

celý vůz. Zásilky jsou však omezeny objemem či váhou a každá z firem to má pevně 

stanovené ve svých přepravních podmínkách. K přepravované zásilce musí být přiložené 

potřebné doklady (přepravní list, nákladní list atd…). 

Přeprava kusových zásilek může probíhat ve dvou základních režimech: 

- Přímé přepravy („z domu do domu bez překládky“) 

- Sběrná služba 

Jedná-li se o přímou přepravu („z domu do domu“), tak hovoříme o přepravě 

kusových zásilek od odesílatele k příjemci bez jakýchkoliv překládek v překladišti. Po celou 

dobu přepravy zůstává v jednom a tom samém vozidle. 

Sběrná služba je založena na efektivní a rychlé přepravě kusových zásilek. Hlavním 

cílem této služby je svoz kusových zásilek od různých odesílatelů do tzv. sběrných center, 

kde dochází ke shromáždění zásilek do celovozových. Poté následuje přeprava celovozové 

zásilky do cílových sběrných středisek, kde dochází k rozvozu mezi své příjemce. Kusové 

zásilky mohou být podávány a vydávány jen na k tomu předem určených místech. Sběrná 

služba je prováděna pomocí systému „Just in Time“ či systémem časově garantovaných 

přeprav.  
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Obrázek 3 – Schéma sběrné služby s centrálním překladištěm 

 Zdroj: Autor 

Sběrná služba má řadu svých výhod, např. snížená sazba za přepravu zásilek, nízká 

pravděpodobnost poškození zásilky, snížení nákladů podniku na dopravu atd. [27] 

Mezi nevýhody sběrné služby patří vysoké dovozné v případě, že příjemce či 

odesílatel je výrazně vzdálen od středisek sběrné služby. Dalšími nevýhodami jsou náklady 

na skladování vznikající shromažďováním na čas nebo množství, a pokud se jedná o 

mezinárodní přepravu, tak sem můžeme zařadit ještě různé komplikace při celním řízení. 

Konsolidace zásilek 

Konsolidací zásilek se rozumí sjednocení více příchozích zásilek do jedné či více 

větších odchozích zásilek. Cílem je zredukování objemu, hmotnosti a hlavně nákladů na 

zaslání a manipulaci. Konsolidace nezahrnuje přebalení několika zásilek do jedné krabice. 

U nás v ČR využívá konsolidaci zásilek např. společnost DHL u přepravního režimu 

DHL Sprint. 

Jsou 3 možnosti, jak lze uskutečnit spojení zásilek: 

- nepřebalovat, nechat venkovní krabice a jen svázat, 

- zabalit do jedné velké krabice, 

- veškeré zboží z jednotlivých krabic přebalí do jedné krabice. 

Na níže uvedeném příkladu [28] je lépe znatelná výhoda konsolidace 4 zásilek na 

stejnou adresu: 

1. zásilka = 18,25 $ 1 kg, 

2. zásilka = 18,25 $ 1 kg, 

3. zásilka = 18,25 $ 1 kg, 
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4. zásilka = 18,25 $ 1 kg. 

Náklady celkem za jednotlivé zásilky činily 73 $ 1 kg. Jenže pokud se 4 stejné zásilky 

zasílají přes konsolidaci, tak se ušetří značnou výši přepravních nákladů: 

1. zásilka = 18,25 $ 1 kg, 

2. zásilka = 4,35 $ 1 kg, 

3. zásilka = 4,35 $ 1 kg, 

4. zásilka = 4,35 $ 1 kg. 

Náklady celkem za konsolidované zásilky činí 31,3 $ 1 kg. Zákazník při využití 

konsolidace svých zásilek uspoří 41,7 $ 1 kg. 

Hlavním rozdílem mezi sběrnou službou a konsolidací je, že sběrná služba pouze 

shromažďuje zásilky do určitých míst, kdežto při konsolidaci se zásilky z různých míst 

seskupují do jedné větší zásilky. 

3.2. Systémy kusových zásilek v ČR 

Přepravou kusových zásilek po silnici se v ČR zabývá 103 firem. [29] V příloze je 

přiložen přehled přepravních společností v jednotlivých krajích. Tyto společnosti byly vybrány 

podle předem stanovených kritérií. Firmy musí podnikat alespoň v jedné kategorii: spedice, 

vnitrostátní či mezinárodní přeprava a logistika. 

Tabulka č.3:  Přehled silničních přepravních společností v krajích ČR 

 

 Zdroj: [27] 
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Na webových stránkách SŽDC jsou uvedeni veškerý přepravci působící v železniční 

dopravě. Byl proveden podrobný rozbor jednotlivých společností za účelem zjištění, která ze 

společností se zabývá přepravou kusových zásilek. Přepravou kusových zásilek po železnici 

se zabývá pouze 12 společností, které můžete vidět v tabulce č. 4. 

Tabulka č.4:  Přehled železničních přepravních společností v ČR 

 

 Zdroj: SŽDC, zákaznické centrum 

V následující části práce je podrobněji popsáno 5 společností nebo jejich sdružení 

zabývajících se přepravou kusových zásilek. 

3.2.1. Fofr 

Tento přepravní systém vznikl na podzim roku 2009 a jeho zakladateli bylo 8 ryze 

českých spolehlivých společností. Mezi zakladatele patří Bohemia Cargo a Servant. 

Expresní přepravní systém FOFR poskytuje přepravní služby pro balíkové a paletové 

zásilky s plným pokrytím celé České republiky, Slovenské republiky a hlavních evropských 

zemí. Spadají pod dohodu ADR. V České republice je zřízeno 20 lokálních dep, která 

zajišťují přepravu zásilek do 24 hodin od podání. Všechny zásilky má možnost zákazník 

sledovat na internetu. 

Od roku 2010 jsou součástí systému FOFR společnosti: Lorenc Logistic, Bohemia 

Cargo, Servant, TQM, Expres One, Transforwarding, V.P.M. – Trans, Plzeňský TEN Expres 

a Zdar. [24] 

Režimy systému FOFR, v kterých můžete přepravovat zásilky: 

- Modul F - přeprava kusových zásilek v rámci ČR do 24 hodin, 
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- Modul B - přeprava malých zásilek v rámci ČR do 24 hodin, 

- Modul P - přeprava paletových zázilek v rámci ČR do 24 hodin, 

- Modul C - přeprava kusových zásilek v rámci ČR do 72 hodin, 

- Modul S - přeprava zásilek na Slovensko do 48 hodin, 

- Modul Z - přeprava zásilek do zahraničí. 

Sdružení několika společností, které mezi sebou spolupracují, poskytuje  systému 

Fofr obrovskou výhodu - větší variabilitu přepravních možností. Každá firma působí v určité 

lokalitě, z čehož vyplývá, že společně jako jedna organizace mají výborně pokrytou celou 

republiku. [31]  

FOFR poskytuje přepravu kusových zásilek v systému sběrné služby. Provozuje 19 

středisek, centrální překladiště provozuje v Dolní Rovni. 

Tabulka č.5:  Přehled umístění středisek systému FOFR 

 

Uživatelé tohoto přepravního systému jsou nadmíru spokojeni, hlavně díky možnosti 

přepravy nestandardních zásilek (nadrozměrné, nebezpečné). [31] 
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Obrázek 4 - Umístění středisek systému FOFR 

3.2.2. TopTrans 

TOPTRANS EU, a. s. patří k nejvýznamnějším společnostem v oblasti poskytování 

expresní přepravy zásilek a logistických řešení. Poskytuje expresní přepravy kusových 

zásilek a balíků z domu do domu s doručením po České republice do 24 hodin a na 

Slovensko do 48 hodin. Společnost provozuje přepravu kusových zásilek v obou režimech, 

tedy jak jpřepravy z domu do domu (divize TOPTRANS EU a. s., SPEDICE, která se zabývá 

mezinárodní přepravou zásilek od obálek, přes kartony, palety až po celokamionové 

přepravy), tak v systému sběrné služby. 

Systém TOPTRANS disponuje jednou z nejhustších sítí středisek (24 dep s 1 

centrálou v ČR a 7 dep v SR) mezi expresními přepravci. Má dva odštěpené závody s názvy 

TP Praha a TP Nitra, které se zaměřují na poskytování logistických služeb, skladování, 

distribuce a balení zboží. 
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Tabulka č.6:  Přehled umístění středisek TopTrans 

 

 

Obrázek 5 - Umístění středisek TopTrans v ČR 
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3.2.3. DHL 

Společnost DHL je součástí předního světového poštovního a logistického koncernu, 

který se skládá ze tří divizí: 

- DHL Express, 

- DHL Global Forwarding, Freight, 

- DHL Supply Chain. 

Divize DHL Express se zabývá přepravou balíků a kusových zásilek. Zákazníci ji 

mohou využít v oblasti expresních přeprav, zásilek a dokumentů. 

Divize DHL Freight se převážnou většinou zaobírá pozemními přepravami, ať se 

bude jednat o vnitrostátní přepravu či mezinárodní. Dále nabízí skladování, outsourcing, 

interní logistiku a další. [33] 

 

 

Obrázek 6 - Umístění středisek systému DHL v ČR 

3.2.4. DPD 

Po celé ČR má společnost 13 dep a u Prahy je umístěno centrální překladiště. Pro 

zákazníky je k dispozici webová aplikace Moje DPD, která slouží k objednání přepravy, tisku 

přepravních štítků či odesílání údajů o příjemci a zásilce. Společnost DPD používá svůj 

logistický proces v systému DPD a IT řešení pro sledování zásilky (Tracking), které je 

založeno na pravidelném skenování zásilky pomocí stacionárních či mobilních skenerů. 
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Služby: 

- DPD Private – zásilka z domu do domu do 2. pracovních dnů, 

- DPD ParcelShop – doručení do výdejních míst Pickup (přes 80 poboček po ČR) či 

na jednom z přepravních dep. [34] 

 

Obrázek 7 - Umístění středisek systému DPD v ČR 

3.2.5. Rapid Systém 

Přepravní systém zajišťující rozvoz kusových zásilek po celé ČR. Systém tvořený sítí 

regionálních distribučních center společnosti, propojených navzájem pravidelnými linkami. 

Tento systém provozuje pouze jedna společnost a to DB Schenker. Zásilky přepravované 

tímto systémem musí splňovat určité podmínky: 

- zásilka musí být v rozmezí 32 – 2 500 kg a objemu do 10 cbm, aby byla brána jako 

kusová. 

Tento přepravní systém se využívá pro sběrnou službu kusových zásilek při 

mezinárodní i vnitrostátní silniční přepravě. 

Systém disponuje různými režimy přepravy a ty se dělí takto: 

- system: 

o mezinárodní přeprava kusových zásilek, 

o dodání zásilky v den stanovený jízdním řádem, 

- system top: 

o mezinárodní přeprava kusových zásilek s garancí dodání zásilky v den 

stanovený jízdním řádem, 

o vrácení peněz při nedodržení termínu dodání, 
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- system top12: 

o mezinárodní přeprava kusových zásilek s garancí dodání zásilky do 12:00 

hod. v den stanovený jízdním řádem, 

o vrácení peněz při nedodržení termínu dodání, 

- system rapid: 

o vnitrostátní přeprava kusových zásilek, 

o dodání zásilky následující den, 

- system rapid top: 

o vnitrostátní přeprava kusových zásilek s garancí dodání zásilky do druhého 

dne, 

o vrácení peněz při nedodržení termínu dodání, 

- system rapid top12: 

o vnitrostátní přeprava kusových zásilek s garancí dodání zásilky do druhého 

dne do 12:00 hod., 

o vrácení peněz při nedodržení termínu dodání. [35] 

 

Obrázek 8 - Umístění středisek systému Rapid v ČR 
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4. Případová studie 

4.1. Vybrané společnosti 

Pro posouzení kvality přepravních služeb v oblasti kusových zásilek bylo vybráno 5 

společností jak z oboru silniční, tak z oboru železniční přepravy. Podmínkou zařazení do 

výběru bylo umístění provozovny (depa) v Ústeckém kraji. Některé společnosti provozují 

přepravu kusových zásilek samostatně, jiné jsou členy sdružení provozujícího systém 

přepravy kusových zásilek. 

4.1.1. DB Schenker 

Tato společnost je součástí koncernu Deutsche Bahn AG a 

zahrnuje divizi logistiky DB Schenker Logistics a divizi nákladní 

železniční dopravy DB Schenker Rail. Světový poskytovatel 

integrované logistiky a globálních spedičních služeb. Dále nabízí 

komplexní integrovaná logistická řešení organizující 

dodavatelský řetězec od přeprav, skladování a distribuci až 

po řízení toku informací. Nepřetržitě pracuje ve více než 130 zemích světa. Získal status 

Oprávněného Ekonomického Subjektu (AEO C, AEO F). Provádí pečlivý výběr dopravců 

s kvalitním vozovým parkem, který prověřuje formou pravidelných auditů. Společnost 

zajišťuje přepravu převážně pro právnické osoby. 

DB Schenker systém rapid: 

- vnitrostátní přeprava kusových zásilek, 

- dodání zásilky následující den. 

DB Schenker systém rapid top: 

- vnitrostátní přeprava kusových zásilek s garancí dodání zásilky do druhého dne, 

- vrácení peněz při nedodržení termínu dodání. 

DB Schenker systém rapid top12: 

- vnitrostátní přeprava kusových zásilek s garancí dodání zásilky do druhého dne do 

12:00 hodin, 

- vrácení peněz při nedodržení termínu dodání. 

Provozuje přepravu: 

- pozemní, 

- železniční, 

- leteckou, 

Obrázek 9 - Logo DB Schenker 
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- námořní. [36] 

Tabulka č.7:  SWOT analýza DB Schenker 

 

 Zdroj: Autor 

4.1.2. Geis (Global Logistics) 

Tato společnost je součástí celosvětové logistické skupiny Geis Group, 

která sídlí v německém Bad Neustadtu. Na českém trhu působí již od 

roku 1991. Poskytuje vysoce kvalitní komplexní přepravní a logistické 

služby. 

Geis využívá k přepravě svůj vlastní přepravní systém, 

který se dělí do několika režimů dle předmětu přepravy: 

- balíkovou logistiku (Geis Parcel CZ s. r. o.), 

- systémové přepravy paletových a kusových zásilek, 

- celovozové přepravy, 

- logistiku (Geis CZ s. r. o.), 

- letecké a námořní přepravy (Geis CZ Air + Sea s. r. o.). [37] 

Obrázek 10 - Logo Geis 
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Tabulka č.8:  SWOT analýza společnosti Geis 

 

 Zdroj: Autor 

4.1.3. Bohemia Cargo 

Tato společnost na trhu působí již od roku 1997. 

Nabízí tyto služby: 

- mezinárodní doprava, 

- spedice, 

- zasilatelství, 

- služby v oblasti skladování, 

- logistika. 

Patří mezi elitní skupinu poskytovatelů logistických služeb se statusem Oprávněný 

Ekonomický Subjekt (AEO). 

Bohemia Cargo přepravuje zásilky pomocí přepravního systému FOFR, který je blíže 

popsán v předchozí kapitole. [38] 

Obrázek 11 - Logo Bohemia Cargo 
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Tabulka č.9:  SWOT analýza společnosti Bohemia Cargo 

 

 Zdroj: Autor 

4.1.4. ČD Cargo, a. s. 

Společnost vznikla jako dceřiná společnost Českých drah 1. 

prosince 2007. Nyní zaměstnává přes 7 500 osob.  

Tato společnost je největší železniční nákladní dopravce 

v České republice i střední Evropě. Nabízí vnitrostátní i mezinárodní přepravu dle požadavků 

zákazníků. Poskytuje přepravu nadrozměrných zásilek. Ovšem jejich hlavní činnost je 

přeprava ucelených vlaků a dělí se dle přepravovaného zboží: 

- pevná paliva, 

- ruda, kovy a strojírenské výrobky, 

- stavební materiál, 

- chemické výrobky a kapalná paliva, 

- dřevo a papír, 

- potraviny a zemědělské výrobky, 

- kombinovaná přeprava (přeprava využívající intermodální přepravní jednotky), 

- automotive, 

- ostatní nezařazené zboží. [39] 

Obrázek 12 - Logo ČD Cargo 
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Tabulka č.10:  SWOT analýza společnosti ČD Cargo 

 

 Zdroj: Autor 

4.1.5. ČD Kurýr 

Společnost vznikla jako dceřiná společnost Českých drah 23. 

května 2008. 

Společnost má po celé České republice 89 železničních 

stanic, kde je možné podat a převzít zásilku. ČD Kurýr má dvě 

obrovské výhody, a to jednotnou cenu bez ohledu na vzdálenost a garantovaný čas dodání 

do místa určení zásilek. 

Maximální přípustná hmotnost zásilky je 15 kg. Zásilky je možno odeslat a přijmout 7 

dní v týdnu dle příslušné otevírací doby stanic. Již po 30 minutách od příjezdu vlaku si může 

příjemce zásilku vyzvednout, lze posílat také na dobírku, kterou adresát zaplatí při výdeji. ČD 

Kurýr nabízí vnitrostátní i mezinárodní přepravu na Slovensko dle požadavků zákazníků. 

Nabízené služby společnosti ČD Kurýr se dělí na tři segmenty: 

- osobní kurýr, 

o doručení z domu odesílatele do odesílací stanice a z cílové stanice do domu 

příjemce, 

o snížené dovozné – pro pravidelné zákazníky, kteří minimálně dva po sobě 

jdoucí měsíce podali k přepravě nejméně 30 zásilek měsíčně u shodné 

odesílací stanice, 

o garance času – při nedodržení dodací lhůty je stanice povinna vyplatit příjemci 

na jeho žádost návratek ve výši 50 Kč za 1 zásilku (dle tarifu TR 10), 

o uložení dobírky na zásilku, 

Obrázek 6 - Logo ČD Kurýr 
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- firemní kurýr, 

o doručení z domu odesílatele do odesílací stanice a z cílové stanice do domu 

příjemce, 

o snížené dovozné – pro pravidelné zákazníky, kteří minimálně dva po sobě 

jdoucí měsíce podali k přepravě nejméně 30 zásilek měsíčně u shodné 

odesílací stanice, 

o garance času – při nedodržení dodací lhůty je stanice povinna vyplatit příjemci 

na jeho žádost návratek ve výši 50 Kč za 1 zásilku (dle tarifu TR 10), 

o uložení dobírky na zásilku, 

- InterKurýr 

o přeprava zásilek z ČR do vybraných železničních stanic na Slovensku, 

o maximální přípustná hmotnost je 10 kg, 

o maximální rozměry jsou 40 x 50 x 50 cm a minimální rozměry jsou 10 x 15 

cm, 

o maximální cena posílané zásilky činí 50 000 Kč, 

o cena přepravy po železnici bez ohledu na vzdálenost je 16 EUR bez DPH. 

Doručení z domu odesílatele do odesílací stanice a z cílové stanice do domu 

příjemce je uskutečněno prostřednictvím jedné ze dvou vybraných společností: 

- Takecars, 

- Czech Courier. [40] 

Tabulka č.11:  SWOT analýza společnosti ČD Kurýr 

 

 Zdroj: Autor 
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4.2. Připojištění 

Obecně se doporučuje předmět přepravy ve vyšší pojistné hodnotě než je 25 000 Kč 

připojistit. Zásilky se mohou připojistit v rozsahu všech pojistných nebezpečí, tzn. pro případ 

poškození, zničení nebo pohřešování, které je způsobené jakoukoliv nahodilou událostí a 

která není v pojistné smlouvě vyloučena. 

Připojištění zásilek buď nabízí přímo přepravní společnost, nebo tak může zákazník 

učinit u některé z českých pojišťoven. U České pojišťovny se zákazník se může pojistit 

například proti: 

- živelním škodám, 

- haváriím dopravních prostředků včetně ztroskotání či pohřešování námořních lodí, 

- zřícení skladovacích budov, 

- škodám při nakládce a vykládce, překládání zásilky či při manipulaci s ní, 

- odcizení zásilek či loupeži, 

- vandalismu, 

- úhradě nákladů na společnou havárii. 

Pojištění obvykle platí po celou dobu přepravy „z domu do domu“ nebo „ze skladu do 

skladu“ včetně případných překládek, skladování a neplánovaných zdržení. 

Připojištění lze uzavřít: 

- pro každou jednotlivou přepravu zásilky (jednorázové pojištění), 

- pro všechny zásilky, které firma přepravuje (rámcová smlouva, dlouhodobé pojištění). 

V případě rámcové smlouvy jsou jednotlivé zásilky přihlašovány do pojištění 

individuálně dle předem dohodnutého postupu, který nejlépe vyhovuje potřebám a 

charakteru zásilek. [42] 
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Obrázek 13 - Pojišťovny poskytující pojištění přepravy zásilek 

4.3. Modelová zásilka 

Pro lepší ukázku rozdílu u poptávaných společností jsem zvolila dvě modelové 

zásilky. Každá ze společností má jiné podmínky pro přepravu kusových zásilek, proto je 

zvolena jedna větší a jedna menší zásilka. 

4.3.1. Modelová zásilka 1 

Modelová zásilka 1 má představit poměrně častý požadavek na přepravu kusové 

zásilky – tzv. nadrozměrnou přepravu. Jako předmět přepravy byla vybrána krbová kamna. 

Krbová kamna s názvem Sirio mají rozměry na výšku 68,5 cm, na šířku 120 cm a na délku 

80 cm. Jejich hmotnost je 170 kg a objem zásilky činí 0,66 cbm. U všech společností zásilka 
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splňuje parametry standardní zásilky. Přepravu této zásilky jsme u poptaných firem 

připojistili. Zákazník si může vybrat z široké škály doprovodných služeb. A právě na těchto 

„přidaných hodnotách“ lze porovnat nabídku společností. Krbová kamna nejsou křehký 

materiál, tudíž si nevyžadují nadstandardní zacházení. Trasa modelové zásilky povede 

z Děčína až do Ostravy, jelikož na této vzdálenosti se dají lépe zhodnotit a porovnat rozdíly 

mezi společnostmi. Bude porovnána silniční a železniční doprava. 

 

Obrázek 14 - Krbová kamna SIRIO [41] 

4.3.2. Modelová zásilka 2 

Druhá modelová zásilka představuje standardní zásilku, která nepřekračuje běžné 

rozměry. Předmětem 2. modelové zásilky jsem zvolila stolní počítač značky Dell XPS 8700. 

Stolní počítač má rozměry na výšku 40,7 cm, na šířku 18,5 cm a na hloubku 44,4 cm. Jeho 

hmotnost je 13,8 kg. I tato přeprava modelové zásilky povede z Děčína až do Ostravy Bude 

porovnána silniční a železniční doprava. 

 

Obrázek 15 - Stolní počítač Dell XPS 8700 [42] 
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4.4. Nabídky přepravy 

V této části bakalářské práci jsou blíže popsány nabídky přepravy podle zadaných 

parametrů od oslovených společností. 

4.4.1. ČD Cargo 

Tato společnost byla poptána e-mailem přes zákaznické centrum, kam byly zaslány 

rozměry a váha přepravovaného zboží. ČD Cargo přijímá objednávky či odpovídá na dotazy 

týkající se přepravy v pracovních dnech od 9:00 do 16:00 hodin na další den v běžném 

případě. Předmět přepravy musí splňovat přepravní podmínky, které ČD Cargo ustanovuje 

na svých stránkách. Za každých i jen započatých 200 km při přepravě se uvádí přepravní 

lhůta 24 hodin. Dále se musela uvést odesílací a cílová stanice, typ zboží a množství zboží 

(NHM). Podle toho se určilo, jaký typ přepravy se využije. Další den mi přišla orientační 

cena, která by činila v přepočtu na kusovou zásilku 686,13 Kč včetně DPH. K této ceně by se 

ovšem musela ještě sjednat dodatečná přeprava po silnici, aby to bylo přímo na místo 

určení. ČD Cargo se zúčastnilo pouze modelové zásilky 1 kvůli přepravním rozměrům. 

 

Obrázek 16 - E-mail od zákaznického centra 

4.4.2. ČD Kurýr 

Tato společnost byla poptána e-mailem přes zákaznické centrum, kam byly zaslány 

rozměry a váha přepravovaného zboží. ČD Kurýr přijímá objednávky každý den 7 dní 

v týdnu. Předmět přepravy musí splňovat přepravní podmínky, které ČD Kurýr uvádí na 

svých stránkách. Tudíž společností ČD Kurýr je možné přepravit pouze 2. modelovou 

zásilku. Za přepravu kusové zásilky je jednotná cena po celé ČR. Připlácí se potom jen za 

doplňkovou službu při odvozu z domu a dovozu do domu příjemce. Po konzultaci 
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s kontaktním centrem mi přišla orientační cena při přepravě po železnici a to 198 Kč včetně 

DPH u nového zákazníka a pro stálého zákazníka se jedná o cenu 140 Kč včetně DPH. 

Ovšem při požadavku služby z domu do domu je k této ceně příplatek dle zvolené 

spolupracující společnosti.  

 

Obrázek 17 - Korespondence se zákaznickým centrem 

4.4.3. DB Schenker 

Tato společnost byla poptána e-mailem přes zákaznické centrum, kam byly zaslány 

přesné rozměry a váha přepravovaného předmětu. DB Schenker přijímá objednávky do 

17:00 hodin na další den v běžném případě. Dokonce lze zajistit nakládku v den objednávky, 

která dorazí do 11:00 hodin a splňuje reakční dobu 4 hodiny + minimálně dvouhodinové 

nákladové okno. Předmět přepravy pro splnění všech podmínek musí být připraven 

k přepravě na paletě, aby byla zajištěna manipulovatelnost. Kvůli srovnatelnosti nabídek 

nebyla zvolena možnost doprovodných služeb navíc, které společnost nabízí, jako např.: 

pojištění, dobírka, telefonické avízo atd. V průběhu jednoho pracovního dne společnost spolu 

s odpovědí zaslala i cenovou nabídku na obě modelové zásilky. Pro ukázku jsou zde 

přiloženy tyto cenové nabídky. 
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Obrázek 18 - Cenová nabídka DB Schenker modelové zásilky 1 

Jelikož cena v této cenové nabídce je bez DPH, tak konečná částka včetně 

připojištění a sazby DPH činí 1 529,98 Kč. 
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Obrázek 19 - Cenová nabídka DB Schenker modelové zásilky 2 

Zde je vidět cenová nabídka společnosti DB Schenker, kde se nachází cena za 

přepravu a palivový příplatek. K této ceně se musí připočítat ještě připojištění a sazba DPH. 

Konečná cena poté činí 264,27 Kč. 

4.4.4. Geis CZ 

Tato společnost nabízí možnost zadat poptávku přímo na jejich stránkách do 

systému, který během pár vteřin vyhodnotí kalkulaci nabídky. Zákazník zde musí zadat PSČ 

odesílatele i příjemce, váhu a rozměry předmětu. 

Modelová zásilka 1: 

Na obrázku je vidět, kam se přesně na stránkách zadávají parametry modelové 

zásilky. Je zde možnost náhledu na další ceníky a sazebníky. 
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Obrázek 20 - Kalkulace vnitrostátní přepravy Geis CZ modelové zásilky 1 

Zákazníkovi se ukáže kalkulace ceny, která je bez DPH a bez palivového příplatku. 

Tyto dva poplatky se musí vždy dopočítat. Pod kalkulací se objeví odkaz na ceník, kde 

nalezneme aktuální výši palivového příplatku a pokud by zákazník měl zájem, tak i ceny 

dalších možných služeb. 

 

Obrázek 21 - Cenová nabídka Geis modelové zásilky 1 
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Konečná cena modelové zásilky 1 u společnosti Geis činí 1 801 Kč. Cena je včetně 

palivového příplatku a DPH. Stránka, kde nalezneme výši palivového příplatku je přiložená 

v přílohách. 

Modelová zásilka 2 

Na webových stránkách společnosti Geis se zadala i druhá modelová zásilka. Tato 

zásilka je rozměrově i hmotnostně menší než ta první. 

 

Obrázek 22 - Kalkulace vnitrostátní přepravy Geis CZ modelové zásilky 2 

Potencionálnímu zákazníkovi se ukáže kalkulace ceny včetně mýtného, která je 

ovšem bez DPH a bez palivového příplatku. Tyto dva poplatky se musí vždy dopočítat. Pod 

kalkulací se objeví odkaz na ceník, kde nalezneme aktuální výši palivového příplatku a 

pokud by zákazník měl zájem, tak i ceny dalších možných služeb. 

 

Obrázek 23 - Cenová nabídka Geis modelové zásilky 2 

Konečná cena modelové zásilky 2 u společnosti Geis činí 798,67 Kč. Cena je včetně 

palivového příplatku a DPH. Stránka, kde nalezneme výši palivového příplatku je přiložená 

v přílohách. 
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4.4.5. Bohemia Cargo 

Zákazník poptává u společnosti Bohemia Cargo přepravu kusové zásilky z Děčína do 

Ostravy. Tato společnost byla poptána e-mailem přes zákaznické centrum, kam byly zaslány 

přesné rozměry a váha přepravovaného předmětu. Dále se musel upřesnit datum 

uskutečnění přepravy. Byly provedeny 2 modelové zásilky (krbová kamna a stolní počítač) a 

každá v jiném časovém období. Pro porovnatelnost nebyly žádány žádné nadstandardní 

služby, jako např.: dobírka, telefonické či SMS avízo atd. 

Modelová zásilka 1 

Firma po dvou dnech odpověděla a zaslala v příloze předběžnou cenovou nabídku. 

Zde je přiložena zmiňovaná cenová nabídka. 

 

Obrázek 24 - Cenová nabídka Bohemia Cargo na modelovou zásilku 1 

Konečná cena přepravy 1. modelové zásilky činí 2 528,17 Kč. 
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Modelová zásilka 2: 

Firma po dvou dnech odpověděla a zaslala v příloze předběžnou cenovou nabídku. 

Zde je přiložena zmiňovaná cenová nabídka 2. modelové zásilky. 

 

Obrázek 25 - Cenová nabídka Bohemia Cargo na modelovou zásilku 2 

Konečná cena za přepravu 2. modelové zásilky včetně veškerých příplatků a sazby 

DPH činí 432,55 Kč. Do této ceny se započítává cena včetně veškerých nákladů na 

přepravu, mýtné, palivový příplatek, připojištění a sazbu DPH 21 %. 
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5. Porovnání a zhodnocení 

5.1. Porovnání 

Pro úvodní přehled je zde vidět, jak jsou společnosti rozsáhlé a jak se jim 

v uplynulých letech dařilo. Společnost Geis nemá nikde zveřejněné HV za rok 2014 zřejmě 

z důvodu odprodeje části společnosti. V následující tabulce jsou uvedeny HV před 

zdaněním. 

Tabulka č.12:  Výnosnost přepravních společností 

 

 

Obrázek 26 - Výnosnost přepravních společností  

Zdroj: Autor 
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5.1.1. Přepravní služby 

Stručný přehled nejdůležitějších přepravních služeb, které poskytují oslovené 

společnosti, shrnuje následující tabulka: 

Tabulka č.13:  Přehled přepravních služeb 

 

Zdroj: webové stránky společností 
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5.1.2. Logistické služby 

Dále byly porovnány nabízené služby z oblasti logistiky od již zmiňovaných pěti 

společností: 

Tabulka č.14:  Přehled logistických služeb 

 

Zdroj: webové stránky společností 
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5.1.3. Dodatkové služby 

Nejvíc přístupné informace o placených příplatcích spolu s náklady na dopravu 

přepravovaného předmětu měla společnost Geis a poté DB Schenker. Firma Bohemia Cargo 

nemá volně přístupné informace o příplatcích. ČD Kurýr nemá nikde uvedené příplatky za 

dodatkové služby, jelikož žádné nenabízí. 

Bohemia Cargo nezveřejňuje žádné bližší informace o příplatcích ani žádné ceníky. 

Společnost Geis ma na svých stránkách veřejně dostupné ceníky, podle kterých si může 

kdokoli předběžně spočítat cenu přepravy. 

Pouze společnost DB Schenker poskytla informace, ze kterých byly zjištěny 

doprovodné služby placené a zdarma již zahrnuté v ceně přepravy zásilky. 

Tabulka č.15:  Dodatkové služby DB Schenker 

 

Zdroj: Zákaznické centrum 
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5.2. Porovnání cenových nabídek 

Oslovených pět společností bylo porovnáno z hlediska poskytovaných služeb za 

pomocí fiktivní poptávky. Porovnání bylo provedeno podle nejčastějších kritérií 

charakterizujících kvalitu přepravních služeb: 

- cena, 

- rychlost, 

- dostupnost, 

- možnost dodatkových služeb, 

- rozsah poskytovaných informací, 

- úroveň komunikace. 

Spolehlivost 

Jedním z nejdůležitějších ukazatelů kvality poskytovaných přepravních služeb je 

spolehlivost. Spolehlivost můžeme definovat jako bezpečné a včasné dodání zásilky, tzn., že 

v tomto kritériu jsou určitým způsobem zahrnuta i kritéria „rychlost“ a „bezpečnost“. Kritérium 

„spolehlivost“ byla hodnocena dle průzkumu veřejnosti. Tyto informace byly zjištěny 

z různých webových stránek s recenzemi a hodnocením společností (např.: www.webtrh.cz). 

Lepší porovnání by bylo možné vyhotovit jen v případě uskutečnění obou modelových 

přeprav. 

Značně nespokojení jsou zákazníci společnosti Geis, a to z důvodu špatného 

doručení zásilky, neseriózního jednání řidičů či nedodržení termínů dodání. Za to velmi 

výbornou pověst má ČD Kurýr. 

Na Bohemia Cargo více zákazníků sdělilo svou zkušenost, kdy zaslaly svou poptávku 

a dodnes se jim nedostalo odpovědi, což by se stávat nemělo. DB Schenker občas nezvládá 

doručit zásilku přesně v uvedený termín. [44] 

5.2.1. Cena 

Dalším, také velmi podstatným, kritériem pro ohodnocení a porovnání poptaných 

společností se stala cena. Po přijetí cenových nabídek dvou modelových zásilek jsem měla 

možnost porovnat různorodost těchto společností. 

Modelová zásilka 1: 

Společnost DB Schenker je ochotna provést přepravu kusové zásilky již za částku 1 

530 Kč. Tato cena zahrnuje přepravné, palivový příplatek, připojištění i DPH. Zákaznické 

centrum nám zaslalo cenovou nabídku, která již obsahovala přepravné a palivový příplatek, 

ovšem výši DPH jsme si museli dopočítat sami. 
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Cenová nabídka přepravy společnosti Geis činí 2 089 Kč. Do této částky se zahrnuje 

přepravné, mýtné, palivový příplatek, připojištění i DPH. Cenová nabídka byla tvořena na 

webových stránkách pomocí kalkulačního systému, kde se nám zobrazí jen přepravné a pro 

zjištění výše palivového příplatku odkaz, viz. Příloha č. 15. DPH je ve výši 21 % z celé 

částky. 

Poptaná společnost Bohemia Cargo nám zaslala cenovou nabídku s částkou 

2 528 Kč, která se skládá z přepravného, palivového příplatku a DPH. Výši palivového 

příplatku nám zaslala spolu s cenovou nabídkou v e-mailu, tudíž výše činí 3 % z částky za 

přepravné.  

Společnost ČD Cargo zaslala cenovou nabídku ve výši 686,13 Kč včetně DPH ve 

výši 21 %. Cena za železniční přepravu se tvoří na základě hmotnosti vlaku, délky trasy a 

typu trati. Dále cenu může ovlivňovat, jaké jsou využity lokomotivy nebo zda jsou použita 

vozidla s naklápěcí skříní. 

Tabulka č.16:  Porovnání přepravních cen modelové zásilky 1 poptaných společností 

 

 Zdroj: Cenové nabídky 

Z hlediska cenového kritéria je nejvhodnější společnost DB Schenker, protože nabízí 

nejnižší cenu za přepravu poptávané kusové zásilky, co se týče silniční přepravy. Do ceny 

ČD Cargo se musí potom započítat silniční přeprava, protože tato cena je pouze spojená 

s přepravou po železnici ze stanice do stanice, kdežto v ceně silniční přepravy jsou 

vynaložené náklady od domu do domu. Společnost ČD Kurýr se této modelové zásilky 

nezúčastnilo, jelikož kusová zásilka neodpovídala parametrům přepravy. 
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Modelová zásilka 2: 

Tabulka č.17:  Porovnání přepravních cen modelové zásilky 2 poptaných společností 

 

 Zdroj: Cenové nabídky 

Pokud se jedná o cenové kritérium je nejvhodnější společnost ČD Kurýr a velmi 

vyrovnanou konkurencí je společnost DB Schenker. Společnost ČD Cargo nemohla 

poskytnout nabídku, poněvadž rozměry předmětu přepravy jsou drobné. 

5.2.2. Rychlost 

Dalším, jistě pro zákazníka, důležitým kritériem pro výběr vhodné společnosti 

k přepravě své zásilky je samozřejmě rychlost převzetí a dodání přepravovaného zboží. 

Společnost Geis je schopna přepravit kusovou zásilku do 24 hodin. Společnost DB Schenker 

je schopno uskutečnit přepravu do 24 hodin, aby to pro ně bylo zároveň efektivní a výhodné. 

A společnost Bohemia Cargo je schopno přepravit kusovou zásilku také do 48 hodin. 

Společnost ČD Cargo garantuje dle přepravních podmínek za každých i započatých 220 km 

24 hodin. Což pro naši přepravu krbových kamen znamená 48 hodin z Děčína do Ostravy, 

jelikož to činí 452 km dle výpočtů zákaznického centra. V neposlední řadě společnost ČD 

Kurýr je schopno přepravit stolní počítač do 24 hodin. Potencionální zákazník má možnost 

zjistit dopředu garantovanou přepravní dobu dle webových stránek s jízdními spoji. 

Tabulka č.18:  Porovnání rychlosti přepravy jednotlivých společností 

 

5.2.3. Dostupnost 

Vybrané společnosti mají svá střediska zastoupena ve většině z krajů České 

republiky. Zde v Ústeckém kraji má firma Geis a ČD Cargo sídlo v Ústí nad Labem a 

společnosti Bohemia Cargo a DB Schenker sídlí v okolí Děčína. 
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Společnosti v přepravě po silnici mají obrovskou výhodu ve flexibilitě příjmových a 

výdejních míst oproti přepravě po železnici. Při přepravě po železnici totiž musí zákazník 

dopravit na vlastní náklady zásilku na jednu z poboček společnosti a při výdeji má možnost 

např. u společnosti ČD Kurýr objednat dopravu až do domu se spolupracující společností. 

5.2.4. Možnost dodatkových služeb 

Každá z poptávaných služeb nabízí služby navíc, ovšem za další příplatky. 

Společnost Geis nabízí dodatkové služby např. telefonické avízo, SMS avízo, zacházení se 

zásilkou jako s křehkým zbožím. Společnost Bohemia Cargo na svých stránkách nemá 

zveřejněné dodatkové služby. Kdežto společnost DB Schenker nabízí služby ADR (přeprava 

nebezpečného nákladu). Všechny společnosti nabízí službu s názvem Dobírka. DB 

Schenker jako jediná společnost poskytla informace o doprovodných službách, které má za 

příplatek a jaké zdarma, viz tabulka č. 13 v předcházející části podkapitoly č. 5.1.1.. 

Obrovskou nevýhodu v tomto kritériu má ČD Kurýr, jelikož nenabízí skoro žádné 

dodatkové služby k přepravě. 

5.2.5. Rozsah poskytovaných informací 

Nejlépe informuje na svých webových stránkách společnost Geis. Zákazníka 

informuje jak o svých službách a produktech, tak i cenách. Na svých stránkách mají možnost 

předběžné kalkulace cenové nabídky z pohodlí domova, mají zde i velmi přehledně 

zpracované ceny včetně příplatků. Společnost Geis má na internetových stránkách 

k dispozici své výroční zprávy. 

Společnost DB Schenker má své stránky velmi přehledně uspořádané. Zákazník má 

možnost se o firmě dozvědět téměř vše co potřebuje. Firma nemá na internetových 

stránkách k dispozici své ceníky. Pokud má zákazník zájem o zjištění cenové nabídky pro 

přepravu své zásilky má možnost kontaktovat zákaznické centrum, kde se o poptávku 

postarají a nabídku zpracují. Firma má zveřejněny výroční zprávy i zprávy od auditora. 

Na webových stránkách společnosti Bohemia Cargo nalezneme informace o 

společnosti, dále nabízených produktech a služeb. Zákazníkovi nenabízí k nahlédnutí 

informace o cenách ani příplatcích. Pokud má potencionální zákazník zájem o bližší 

informace, skýtá se mu možnost oslovit zákaznické centrum. A to ochotně zpracuje cenovou 

nabídku a zašle zpět zákazníkovi. 

Společnost ČD Cargo má webové stránky velmi přehledné. Zákazník má možnost 

nahlídnout do produktového portfolia, kde si může vybrat jaký typ přepravy a s tím spojené 



63 

 

služby využije. Potencionální zákazník pro zjištění ceny či podmínek musí kontaktovat 

zákaznické centrum, kde se mu v úředních hodinách 9:00 – 18:00 hodin budou věnovat. 

Díky webovým stránkám společnosti ČD Kurýr se potenciální zákazník dozví na 

stránkách veškeré informace, které jsou potřeba k výběru vhodné přepravní společnosti a 

následnému uskutečnění přepravy zásilky. Pokud i přesto zákazník má nějaké dotazy má 

možnost se obrátit na zákaznické centrum, kde mu s ochotou odpoví na jakékoliv otázky. 

5.2.6. Úroveň komunikace 

Každá ze společností komunikuje s potenciálním zákazníkem vstřícně. Každá 

společnost by měla vycházet pokud možno zákazníkům vstříc a hlavně jednat s nimi slušně. 

Jelikož společnost Geis poskytuje možnost spočítat si cenu přepravy již na svých 

internetových stránkách, dostala ode mne 3 hvězdičky. Tabulka s vyhodnocením společností 

dle kritérií je umístěna v závěru. 

5.3. Průzkum zájmu o přepravu kusových zásilek   

Náplní tohoto dílčího úkolu bylo provedení průzkumu. Pro reálnější výsledek jsem 

provedla dva průzkumy v odlišný čas. První průzkum byl proveden již v roce 2014 

rozesláním elektronického dotazníku a byl umístěn na webových stránkách. Druhý průzkum 

byl uskutečněn v únoru 2015 s kolegou, kdy jsme se dotazovaly kolem jdoucích lidí. 

První průzkum: 

Podoba 1. průzkumu, spočívá ve formě písemného oslovení cca 100 respondentů 

z řad potencionálních zákazníků. Průzkum byl zahájen rozesláním dotazníků na přelomu září 

a října 2014. Zpět se mi vrátilo 61 vyplněných dotazníků. 

 

Graf 1 - Pohlaví respondentů průzkumu 1 

Prvního průzkumu se zúčastnilo 61 respondentů. Dvě třetiny z dotázaných byli muži. 
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Graf 2 - Věk respondentů průzkumu 1 

Největší věková skupina dotázaných lidí byla ve věku 19 – 26. Bohužel se nezúčastnil 

nikdo nad 60 let. 

 

Graf 3 - Statut dotázaných průzkumu 1 

57% respondentů byli studenti. To nejspíše bylo ovlivněno i věkovou skupinou. 
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Graf 4 - Bydliště dotázaných průzkumu 1 

V této kategorii byl nejvíce zastoupen kraj Ústecký, a to bylo zapříčiněné tím, že tento 

průzkum byl korespondován skrz webové stránky kolegům, spolužákům a uveřejněné na 

dalších internetových stránkách. 

 

Graf 5 - Nejsledovanější média respondentů průzkumu 1 

Z tohoto grafu je zcela jasné, že internet vévodí této kategorii. Patři opravdu mezi 

nejmasovější média. 
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Graf 6 - Upřednostňovaný druh přepravy zásilek 

Silniční přeprava se 72% je nejoblíbenějším typem dopravy z důvodu její flexibility 

např.: zásilky zakoupené na internetu Vám dovezou až do domu. 

 

Graf 7 - Využívaný typ přepravy 

To, že balíková přeprava v tomto průzkumu dopadla nejlépe je nejspíš tím, jaká 

skupina lidí byla oslovena. Pokud by to bylo spíše mezi podnikateli, tak by výsledky mohli bít 

úplně jiné. 

 

Graf 8 - Využití přepravní společnosti 

U této otázky se takřka nedalo počítat s jinou odpovědí. V dnešní době téměř každý 

má alespoň minimální zkušenosti s přepravními službami, pokud se nejedná o ty nejmenší 

z nás. 
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Graf 9 - Zkušenosti s přepravními společnostmi 

Hodnocení přepravních společností jsem očekávala horší, neboť na internetu se to 

hemží negativními zkušenostmi s jednotlivými společnostmi. 

 

Graf 10 - Ovlivnitelnost respondentů 

O této části průzkumu se v celkovém měřítku dá říci, že výsledky si jsou velmi 

podobné a moc se neliší. Jediným velkým výkyvem je zkušenost. Ta i dle mého názoru je 

velmi důležitá. Jak je vidět je i rozhodujícím faktorem. 
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Graf 11 - Obeznámenost o společnostech 

O této části průzkumu se v celkovém měřítku dá říci to, že 95% dotázaných zná PPL. 

Nejspíše je to dané tím, že PPL velmi často rozváží zásilky z internetových obchodů a má 

v ČR dobré jméno. Ostatní výsledky odpovídají spíše tomu, že respondenti tyto firmy znají 

z reklam nebo vídají jejich nákladní automobily či vagony 

 

Graf 12 - Zásadní kritéria výběru společnosti 

Zde mě překvapuje, že cena není na prvním místě, ale na druhou stranu je dobře, že 

Češi si vybírají spolehlivé přepravce. 
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Graf 13 - Návštěvnost internetových stránek 

Dle mého názoru je dobré, když jsou potenciální zákazníci informováni a navštěvují 

webové stránky společností. 

 

Graf 14 - Zkušenosti se zákaznickým centrem 

Z tohoto grafu vyplývá, že většina respondentů nemá zkušenosti se zákaznickými 

centry přepravních společností. Zřejmě byly poskytované informace společnostmi zcela 

dostačující. 

 

Graf 15 - Nabídka doprovodných služeb u přepravních společností 

Zde je zajímavé, že všechny přepravní společnosti dostali nejčastěji známku 3. 

Zhodnocení průzkumu: 

Z analýzy obdržených dotazníků lze odvodit následující závěry: „Čeští potencionální 

zákazníci jsou většinou studenti či zaměstnanci v rozmezí věku od 19 až do 39 let. Největší 

sledovanost z médií má internet s 93 % úspěchem. Téměř většina respondentů 

upřednostňuje silniční přepravu zásilky. Největší váhu při výběru vhodné společnosti 

přikládají potencionální zákazníci zkušenostem a poté rodině, tudíž je pro každou společnost 
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velmi důležitá dobrá pověst. Velmi zásadními faktory u přepravní společnosti jsem zjistila, že 

jsou hlavně spolehlivost, rychlost a poté cena dodání. Nejlépe hodnocená nabídka 

doprovodných služeb u vybraných přepravních společností je u společnosti Geis.“ 

Druhý průzkum: 

Druhého se zúčastnilo 64 respondentů. Lidé byli dotazováni v obchodním centru 

Fórum a okolí v Ústí nad Labem dne 21.2.2015. 

 

Graf 16 - Pohlaví 

Podle prvního grafu vidíme, že více než polovina dotázaných byly muži. 

 

Graf 17 - Věk respondentů 

Nejširší skupina dotázaných byla ve věku 35-45 let. Druhou nejpočetnější věkovou 

skupinou byla 18 – 25 let. 
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Graf 18 - Statut respondentů 

Dle předpokladů, téměř 61% respondentů, byli zaměstnaní lidé. A pouhých 12% bylo 

nezaměstnaných. 

 

Graf 19 - Využívání přepravy kusové zásilky respondentů 

Z průzkumu také vyplynulo, že 12 dotázaných žádným způsobem nevyužívá 

přepravních služeb. 
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Graf 20 - Důvod využití přepravy kusových zásilek 

76% využívá přepravu zásilek z důvodu zaslání výrobků při nákupu na internetu, ale 

také 14% respondentů zasílá zásilky rodinným příslušníků, známým atd. 

 

Graf 21 - Nejčastější předmět přepravy 

60% dotázaných si nechává přepravovat oblečení a 56% elektroniku. Do skupinky 

ostatní jsem zařadila např. sportovní potřeby, doplňky do bytu atd. 
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Graf 22 - Četnost uskutečnění přeprav 

Zajímavostí je, že 2 dotázaní zasílají nebo přijímají zásilky více jak 1x týdně. 

 

Graf 23 - Průměrná hodnota přepravované zásilky 

S nepatrným náskokem 3 hlasů posílají či přijímají dotázaní zásilky v cenové hodnotě 

1 000-5 000 Kč. 
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Graf 24 - Počáteční či koncové místo přepravy zásilky 

Není žádným překvapením, že nejvíce lidí posílají či přijímají zásilky z Číny, těsně za 

Čínou je ČR. 

Zhodnocení průzkumu: 

Na některé otázky bylo možné uvést i více odpovědí. Konkrétně to byly – „Z jakého 

důvodu využíváte přepravu zásilek?“, „Co si necháváte přepravovat?“, „Odkud případně kam 

si necháváte přepravovat zboží?“. 

Nadpoloviční skupina dotázaných byl muž ve věku 35 – 45, který měl zaměstnání. 

Ale také 12 lidí uvedlo, že vůbec nevyužívá žádným způsobem kusovou přepravu zásilek. 

Naopak 52 dotázaných jí s určitou periodicitou využívá. 

Velká většina dotázaných uvedla, že nejčastěji přepravu zásilek využívají z důvodu, 

že nakupují na internetu. Co se týká konkrétní skupiny přepravovaných věcí, tak prvenství si 

s nepatrným rozdílem odnáší elektronika a oblečení. Tento výsledek pro mě nebyl žádným 

překvapením. Taktéž přeprava potravin byla na úplném konci. Potraviny si nechávají 

přepravovat pouze dva dotázaní. Tento výsledek jsem také očekávala. 

Nepatrně mě překvapilo, že velká většina dotázaných si hlavně nechává přepravovat 

zásilky z Číny. Očekávala jsem, že tento výsledek spíše bude u USA. 

Z celkového pohledu na dotazník byly výsledky dle mého očekávání a odpovídaly 

tomu, co je ve společnosti všeobecně, o této přepravě, známo. 
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6. Závěr 

Úvodní část je věnována specifikaci cílů a záměrů této bakalářské práce. Část další 

kapitoly je věnována základním pojmům používané v oblasti přepravy kusových zásilek a 

logistice. Dále zde jsou vysvětleny přepravní dokumenty, které musí být přiloženy k již 

zmiňované přepravě. 

V této části je definována Přeprava a přepravní služby, kde jsou blíže popsány 

překladiště. Dále zde naleznete Stručný přehled legislativy, kde jsou popsány jednotlivé 

zákony související s přepravou kusových zásilek a vyznačeno, co přesně se na přepravu 

kusových zásilek vztahuje. 

V třetí části je připraven přehled přepravních společností a s tím spojených 

přepravních systémů v České republice. K přepravním systémům jsou i připraveni jednotlivý 

zástupci. Společnosti jsou rozděleny dle druhu dopravy, a to po silnici a železnici. Byl 

proveden průzkum společností, kde s cílem zjištění společností zaměřených jen na přepravu 

kusových zásilek. Musela být provedena specifikace a vymezení pojmů „Přeprava kusových 

zásilek“ a „Sběrná služba a konsolidace“. 

Po prozkoumání konkurenčního trhu byly vybrány společnosti se zastoupením 

v Ústeckém kraji a ty byly blíže popsány. Pro tento výběr bylo i velice důležité, aby byli 

vybráni zástupci, jak přepravy po silnici, tak i po železnici. 

Další část se zaměřila na porovnání poskytovaných služeb u vybraných společností 

DB Schenker, ČD Cargo, Geis, ČD Kurýr a Bohemia Cargo. Společnosti byly osloveny 

s fiktivní poptávkou 2 zásilek a na základě jejich odezvy byly porovnány podle následujících 

kritérií: 

- cena, 

- rychlost, 

- dostupnost, 

- možnost dodatkových služeb, 

- rozsah poskytovaných informací, 

- úroveň komunikace, 

- zajištění bezpečnosti. 
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Tabulka č.19:  Kritéria hodnocení vybraných společností 

 

Tabulka č.20:  Legenda k tabulce 

 

V neposlední řadě byl proveden průzkum trhu, jak skrz webové stránky, tak pomocí 

dvou dotazníků. Průzkum na webových stránkách byl proveden pro zjištění recenzí o 

společnostech, ať už kladných tak i záporných. 

Svou bakalářskou prací jsem dospěla k následujícím závěrům: 

V tomto případě případové studie byla nejvhodnější společnost DB Schenker, díky její 

výši cenové nabídky. Hned za ní je umístěna společnost ČD Kurýr. Tyto dvě společnosti jsou 

velmi vyrovnané. Přestože společnost Geis byla velmi vstřícná, komunikativní a jejich 

webové stránky byly velmi dobře zpracované, tak nejlepší nebyla. 

Samozřejmě cena není vždy hlavním kritériem výběru, dalšími velmi důležitými kritérii 

pro výběr přepravní společnosti je rychlost dodání a spolehlivost. Tato kritéria výrazně 

ovlivňují potencionální zákazníky. 

Společnostem pro optimalizaci rozvozu kusových zásilek bych doporučila večerní 

rozvoz. Většina přepravních společností doručuje v ranních a odpoledních hodinách. Pro 

běžného zákazníka je přijatelnější spíše v odpoledních či večerních hodinách, jelikož jim to 

jejich pracovní doba neumožňuje. 

Společnosti přepravující zásilky po železnici by měly zajistit také možnost odvozu 

přímo k příjemci zásilky. Ne každá společnost toto umožňuje, např. ČD Kurýr má dvě 

smluvní společnosti, díky kterým má zákazník šanci nechat si doručit zásilku až na místo 

určení. 
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 U všech vybraných společností bych více zapracovala na marketingovém mixu. Mezi 

nabídku společností bych hlavně zapracovala na webových stránkách. U 3 z 5 společností 

lze zařadit do nabídky např. online kalkulátor, což zákazník velmi ocení. Dále bych 

doporučila více firmu zviditelnit prostřednictvím reklam či billboardů. 
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