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Seznam použitých zkratek 
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Úvod 

V současné době je nákladní silniční doprava nejrozšířenější a nejjednodušší formou 

dopravy zboží z bodu A do bodu B. Skladba zboží, výrobků a surovin, které je třeba 

přepravit, je velmi různorodá. Existují proto specifické skupiny zboží, které vyžadují speciální 

podmínky přepravy. Jednou takovou skupinou je i zboží, kterému je při přepravě nutno 

zajistit vhodné, předem stanovené teplotní podmínky a ochránit ho před negativními vlivy 

okolní teploty. Tuto problematiku zpracovává má bakalářská práce s názvem „Proces 

přepravy zboží pod kontrolovanou teplotou“. Téma jsem si vybrala zejména z toho důvodu, 

že v současné době jsou na zboží, které se pod kontrolovanou teplotou přepravuje, kladeny 

čím dál vyšší nároky, ať už ze strany výrobců, spotřebitelů, či stále se zpřísňující legislativy; 

a tyto zvýšené nároky na přepravu zboží se pak logicky promítají nezanedbatelnou částkou 

do celkových nákladů dopravců. Práce se zaměřuje hlavně na přepravu a skladování 

farmaceutických výrobků, pro které se podmínky přepravy a skladování stále zpřísňují 

(narozdíl například od přepravy ovoce a zeleniny), a představují tak pro dopravce léčiv velmi 

aktuální téma, na které musí umět reagovat. 

Cílem práce je čtenáře seznámit se skupinami zboží, které jsou citlivé na teplotu a vyžadují 

skladování a přepravu za kontrolovaných teplotních podmínek. Stěžejní skupinou zboží jsou 

v mé práci farmaceutické výrobky, pro které bude zpracována analýza současného stavu 

přepravy tohoto zboží. Hlavním cílem práce je ve spolupráci s firmou M+L Logistik provést 

kalkulaci nákladů pro přepravu farmaceutických výrobků při kontrolované teplotě na jimi 

určených mezinárodních trasách. 

V první kapitole bude čtenář seznámen s pojmem zboží, a informacemi o jeho užitné 

hodnotě, dále se skupinami zboží v obecném pojetí a s vlastnostmi zboží. V druhé kapitole 

se budu věnovat problematice citlivosti na okolní teplotu a skupinám zboží citlivého na 

teplotu, kterými jsou v mojí práci zkazitelné potraviny, chemické výrobky a farmaceutické 

výrobky. U každé skupiny jsou popsány požadavky na skladování a distribuci a případně 

mezinárodní dohody, které se ke zboží vztahují (dohoda ATP, ADR). Ve třetí kapitole budu 

analyzovat současný stav přepravy farmaceutického zboží v České republice, tedy dovoz 

a  vývoz během let 2006 až 2016 a dovážené nebo vyvážené druhy farmaceutického zboží. 

Čtvrtá kapitola se bude věnovat samotné přepravě a skladování zboží při kontrolované 

teplotě, podmínkám pro přepravu a využití teplotního řetězce. V páté kapitole bude 

provedena samotná kalkulace nákladů při přepravě při kontrolované teplotě, bude proveden 

výpočet sazby na jeden ujetý kilometr a vypočítaná celková cena přepravy zboží pod 

kontrolovanou teplotou na trase Praha – Northampton (Velká Británie) a Senec (Slovensko) 

– Budapešť (Maďarsko). 
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1. Zboží 

Zboží je produktem lidské činnosti, který společně s přírodními produkty uspokojuje svými 

vlastnostmi materiální a duševní potřeby člověka, což je základním předpokladem existence 

člověka a společnosti samotné. Ke spotřebiteli se dostává prostřednictvím směny, neboli 

koupě a prodeje. Zboží je vždy hmotné povahy. [1] 

1.1 Užitná hodnota zboží 

Každý druh zboží má řadu vlastností, z nichž pouze některé se podílejí na uspokojení potřeb. 

Tyto dílčí vlastnosti se seskupují v soubory, které se projevují jako nositelé řádově vyšších 

vlastností užitných, jejichž soubor tvoří konkrétní užitnou hodnotu. Například u mýdla je 

užitná hodnota tvořena souborem tří užitných vlastností, organoleptickými vlastnostmi, mycí 

schopností a zdravotní nezávadností. Jako dílčí vlastnosti souboru organoleptické vlastnosti 

by u mýdla byla například pěnivost, vůně, konzistence apod. 

Užitná hodnota vzniká v podobě projektu, který je dále realizován a užitná hodnota získává 

hmotnou formu, stává se výrobkem. Výrobek se dále přesouvá ke spotřebiteli, u kterého se 

stává předmětem spotřeby a jeho užitná hodnota existuje až do chvíle fyzického nebo 

morálního opotřebení, kdy užitná hodnota zaniká. Vztah užitné hodnoty zboží 

k individuálnímu spotřebiteli vyjadřuje tzv. spotřebitelská hodnota. Spotřebitelská hodnota se 

projevuje až na trhu, kde pokud zboží nemá dostatek užitných vlastností, ztrácí 

spotřebitelskou hodnotu, jelikož není schopno uspokojit potřeby a požadavky spotřebitele. 

Zboží, které ztratilo svou spotřebitelskou hodnotu, je pak neprodejné. [1] 

1.2 Vznik užitných vlastností zboží 

Při tvorbě vlastností zboží se uplatňují čtyři skupiny činitelů – suroviny, výrobní proces, 

konstrukce a výtvarná činnost. 

Suroviny tvoří základní složku při výrobě zboží a velmi ovlivňují úroveň výrobku. Dělíme je na 

dvě skupiny: suroviny základní, které jsou základní součástí hotového výrobku, a suroviny 

pomocné, které napomáhají zhotovení výrobku. 

Výrobní proces je činnost, při které se suroviny přetváří v produkt. Skládá se 

z mechanických, chemických, biochemických procesů nebo z jejich kombinací. Výsledkem 

výrobního procesu zhodnocení výchozí suroviny a vznik užitné hodnoty výrobku. Míru 

užitných hodnot výrobku velmi ovlivňuje dodržování technologických podmínek při výrobě. 

Odchylky od optimálních podmínek, nebo jejich nedodržení vedou ke vzniku vad, které 

snižují užitnou hodnotu, v krajním případě až na minimum, kdy dojde ke vzniku vadného 

výrobku, který nemá charakter zboží. 
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Konstrukce společně se surovinami a výrobním procesem určuje povahu zboží a míru jeho 

výsledné užitné hodnoty. Pojmem konstrukce se rozumí zejména cílevědomé uspořádání 

součástí výrobku tak, že vznikají vztahy mezi tvary, rozměry, hmotnou podstatou apod. 

ovlivňující užitnou hodnotu zboží. 

Výtvarná činnost je uvědomělou činností designéra, a jejím projevem je tvarově funkční 

a barevné řešení výrobku, jeho dekor a povrchová úprava. Výsledkem je estetická 

působivost zboží, která se podílí na jeho užitné hodnotě. [1] 

1.3 Základní dělení zboží 

Soubor zboží, který je sestaven z hlediska výroby nebo ochodu podle určitých charakteristik, 

podle použití či struktury vlastností jednotlivých druhů výrobků, cen nebo rozměrů, se nazývá 

sortiment zboží. Soubor zboží, které přichází ke spotřebiteli prostřednictvím obchodu, se 

nazývá obchodní sortiment zboží.  

V praxi se uplatňuje šestistupňové členění sortimentu zboží na souborné třídy zboží, 

zbožové třídy, zbožové skupiny, zbožové podskupiny, druh zboží a typ zboží. Příklad 

šestistupňového členění je uveden v následující tabulce 1. 

Tabulka 1: Příklad šestistupňového členění sortimentu zboží [1] 

stupeň členění sortiment 

souborná třída zboží průmyslové zboží spotřební 

zbožová třída potřeby pro domácnost 

zbožová skupina elektrotechnické zboží 

zbožová podskupina elektrické chladničky pro domácnost 

druh zboží kompresorová chladnička 

typ zboží chladnička 

 

Ke členění sortimentu se dále používají i jiná hlediska. Existuje např. členění sortimentu na 

jednoduchý (sůl, cukr apod.) a složitý (pračka, televizor), dále pak přidružený sortiment (obuv 

a ponožky) a kombinovaný sortiment. 

Dle účelu použití rozdělujeme zboží na suroviny, spotřební zboží a strojírenské zboží. [1] 

1.3.1 Suroviny 

Suroviny jsou látky nerostného, živočišného nebo rostlinného původu určené k dalšímu 

zpracování. Jde především o výrobky těžebního průmyslu, základního zpracovatelského 

průmyslu zemědělského a lesního hospodářství. Jako surovina se počítá i využitelný odpad, 

jehož užitné hodnoty se mohou znovu zpracovat na tzv. druhotné suroviny. Různé způsoby 

rozdělení surovin jsou uvedeny v tabulce 2. [1] 
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Tabulka 2: Způsoby dělení surovin [1] 

způsob dělení druh surovin suroviny 

dle míry účasti na tvorbě 
hmotné podstaty 

základní 
 

pomocné 

dle původu 

suroviny průmyslového 
původu 

kovy, plasty, výrobky 
chemického zpracování paliv 

apod. 

suroviny zemědělského 
původu 

živočišného původu – maso, 
mléko, kůže apod. 

rostlinného původu – 
obiloviny, dřevo, len, bavlna 

apod. 

dle způsobu získávání 

prvotní suroviny 

nerostné suroviny – rudy, 
nerosty, horniny nerudné 

(kaolin, vápenec), nerostné 
látky hořlavé (uhlí, ropa) 

druhotné suroviny 
sběrový papír, sklo, textil, 

plasty 

 

1.3.2 Spotřební zboží 

Spotřební zboží je širokým soborem výrobků, rozdělujeme ho tedy na sortiment 

potravinářského zboží a průmyslové spotřební zboží. 

Potravinářské zboží je druhově velmi rozmanitý soubor výrobků. Zboží slouží přímo nebo po 

gastronomické úpravě k uspokojení potřeby výživy. Základními užitnými vlastnostmi 

potravinářského zboží jsou především nutriční hodnota, organoleptická hodnota, zdravotně 

hygienická nezávadnost a trvanlivost. Potravinářské zboží dělíme podle původu na potraviny 

původu rostlinného (např. obilí, zelenina, ovoce apod.), živočišného (maso, vejce, mléko 

apod.) a nerostného (minerální voda, sůl apod.). Potravinářské zboží se rozdělují také podle 

úlohy ve výživě a to na potraviny a pochutiny. Potraviny jsou pro lidský organismus 

nepostradatelným zdrojem živin, zejména bílkovin, sacharidů, tuků a vitamínů. Naopak 

pochutiny nejsou pro lidský organismus nezbytné a vyznačují se obsahem látek, které 

dodávají výrobku chuť, vůni a barvu. Mezi pochutiny řadíme například výrobky obsahující 

koření, nebo například kávu či čaj.  

Průmyslové spotřební zboží je druhově rozmanitý soubor výrobků sloužících k uspokojování 

potřeb člověka (mimo potřeb výživy) a zahrnuje oblasti odívání, bydlení, hygieny 

a kosmetiky, kultury, potřeby pro domácí práce, využití volného času, kutilství apod. 

Průmyslové spotřební zboží má většinou charakter výrobků krátkodobé a dlouhodobé 

spotřeby. Základními užitnými vlastnosti průmyslového spotřebního zboží jsou funkčnost, 

estetická působivost, spolehlivost, trvanlivost, zdravotně hygienická nezávadnost, 

udržovatelnost, bezpečnost a opravitelnost. [1] 



14 
 

1.3.3 Strojírenské zboží 

Strojírenské zboží zahrnuje především sortiment strojů a strojních zařízení, které jsou 

výrobky strojírenského a elektrotechnického průmyslu. Do této kategorie patří hlavně 

zařízení výrobní a dopravní, používané v různých odvětvích, například ložiska, brzdy, hnací 

motory, obráběcí stroje, tvářecí stroje, zdvihací zařízení, dopravníky, dopravní prostředky, 

kotle apod. Strojírenské výrobky mají většinou jednu společnou vlastnost, a to že jejich 

konstrukčním materiálem jsou především kovy a jejich slitiny, plasty a sklo. Základními 

vlastnostmi těchto výrobků jsou pak technická, ekonomická, estetická a ergonomická 

vlastnost. [1] 

1.4 Vlastnosti zboží 

Každý výrobek je určen stejně jako každý předmět běžně se vyskytující v přírodě souborem 

vlastností, které vyplývají z jeho hmotné podstaty a kterými se odlišuje od ostatních věcí, 

potažmo výrobků. Podstatu a kvalitu výrobku můžeme určit právě zkoumáním jednotlivých 

vlastností výrobku. Vlastnosti zboží se mohou třídit podle různých hledisek, podle podstaty 

na materiální a nemateriální, dle užitečnosti na užitečné a neužitečné, dle možnosti 

jednoznačného určení na měřitelné a neměřitelné, dle projevu vlastnosti vůči vnějšímu 

prostředí na aktivní a pasivní. Základním rozdělením vlastností je ale dělení na vlastnosti 

přirozené (technické) a užitné (společenské). 

Přirozené vlastnosti jsou dány přírodou a můžeme je rozdělit na vlastnosti fyzikální 

(hmotnost, hustota, pevnost, tvrdost, tepelná vodivost a roztažnost, barva atd.), chemické 

(kyselost, zásaditost, odolnost vůči chemikáliím, toxicita atd.), fyzikálně chemické (absorpce, 

prostupnost pro plyny, povrchové napětí atd.) a biologické (např. dýchání ovoce). 

Mezi základní užitné vlastnosti zboží patří funkčnost, spolehlivost, udržovatelnost, 

ovladatelnost, trvanlivost, zdravotně hygienická nezávadnost, estetická působivost 

a opravitelnost. Funkčnost vyjadřuje pracovní schopnost výrobku plnit požadovanou funkci 

(např. mazací schopnost, mycí schopnost apod.). Spolehlivost je schopnost výrobku plnit 

svou funkci bez vad a poruch po celou dobu předpokládané životnosti. Udržovatelnost je 

vlastností, která umožňuje údržbu výrobku správným a časově nenáročným způsobem. 

Údržba je velmi důležitou součástí spotřebního procesu. Ovladatelností se rozumí schopnost 

výrobku plnit funkci, pro kterou byl vyroben bez zvýšených nároků při manipulaci. Nevhodně 

řešená ovladatelnost může vést k horšímu plnění funkce výrobku, ale také k ohrožení 

bezpečnosti uživatele. Trvanlivost výrobku je schopnost udržet si po předpokládanou dobu 

způsobilost vykonávat funkci, pro kterou byl vyroben. Při spotřebním procesu dochází 

k opotřebovávání výrobku, jelikož je výrobek během něj vystaven různým vlivům. Trvanlivost 

zahrnuje i schopnost uchovávat vlastnosti výrobku při přepravě a skladování. Zdravotně 
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hygienická nezávadnost je vlastností, která zaručuje, že výrobek bude svou funkci vykonávat 

bezpečně a v souladu s hygienickými zásadami. Estetická působivost je schopnost 

uspokojovat estetické potřeby uživatele prostřednictvím tvaru, barvu, konzistence, vůně 

apod. Opravitelnost je schopnost výrobku být po opravení poruchy či vady opět schopen 

vykonávat původní funkci. [1] 
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2. Zboží přepravované při kontrolované teplotě 

2.1  Citlivost zboží na teplo a změny teplot 

Citlivost na teplo a změny teplot je schopnost výrobku nebo zboží podléhat změnám 

v důsledku nízkých nebo vysokých okolních teplot, teploty samotného výrobku nebo při 

změně teploty při skladování nebo přepravě. Většina druhů zboží se převáží v rozmezí teplot 

od -20°C do 60°C. Zboží citlivé na teplo se vyznačuje především tím, že účinkem vlivu tepla 

mění svoji konzistenci či objem. Některé druhy zboží také podléhají nežádoucím rozkladným 

procesům, které velmi často vznikají společně s dalšími okolními vlivy, jako je např. světlo, 

mikroorganismy nebo vlhkost.  

Citlivost na teplo a změny teplot se projevuje zejména následovně: 

 dochází k úplné zkáze zboží, pokud není na citlivost na teplo brána zřetel a zboží se 

neudržuje v požadované teplotě odlišné od okolní teploty (např. hluboce zmrazené 

a zmrazené výrobky), 

 dochází ke změně konzistence nebo objemu zboží, výrobky tají, měknou, tuhnou, 

vypařují se nebo sublimují či se rozpínají), 

 dochází ke vzniku a průběhu nežádoucích procesů, které mění kvalitu, jakost 

a v některých případech také zdravotní nezávadnost (např. žluknutí tukových složek). 

[2] 

2.2 Škody na zboží způsobené teplotními výkyvy a extrémy 

Škody na zboží rozdělujeme na dvě základní kategorie, škody dle místa vzniku a škody dle 

charakteru příčiny.  

Dělení škod dle místa pohybu zboží při vzniku se rozlišuje na dopravní škody a škody při 

skladování. Dopravní škoda vzniká úbytkem množství nebo snížením kvality při přepravě, 

překládkách a skladování během cesty. Většina škod je způsobena mechanickým 

namáháním, při přepravě na větší vzdálenosti se pak projevuje i vliv nepříznivé teploty, 

vlhkosti nebo zboží může být nakaženo škůdci. Škoda vzniklá při skladování zahrnuje také 

škody vzniklé při uskladňování a vyskladňování zboží. Nejčastěji vznikají škody při 

skladování vlivem nepříznivých či vysokých teplot, vlhkosti vzduchu, vzájemného působení 

výrobků nebo stohovacích tlaků a nárazů. 

Škody dle charakteru příčiny rozlišujeme na škody tlakem, nárazy, deštěm, říční nebo 

mořskou vodou, teplem, přehřátím, mrazem, zářením, kyselinami, oxidací, moly apod. 
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Škody na zboží způsobené teplotními výkyvy a extrémy jsou následující: 

 škody teplem vznikají působením vlivu nepříznivých teplot a dělí se na škody 

způsobené horkem (např. bombáž horkem) a škody způsobené chladem (např. 

vylučování rozpuštěných složek, poruchy v látkové výměně ovoce, zeleniny 

a brambor ve velmi chladném prostředí), 

 škody přehřátím jsou způsobeny silným zahřátím nad teplotní mez doporučenou pro 

přepravu a skladování; může dojít k samovolnému přehřátí zboží, ale také 

k samovznícení, které je podporováno vlhkostí zboží, proto je nutné rizikové zboží 

větrat a kontrolovat jeho teplotu (např. plody s vysokým obsahem tuků, olejnatá 

semena, buničina, pevná paliva apod.), 

 škody mrazem jsou vyvolané teplotami pod bodem mrazu vody; nejvíce ohrožené 

jsou stroje a zařízení se součástmi naplněnými vodou, nebo citlivými na průsak vody; 

při zmrznutí vody může docházet k lomu obalového materiálu; poškodit se mohou 

i součástky namazané tuky nebo gumové součásti a to především lomem v důsledku 

snížené pružnosti; ochranou je použití vysoušedel pro odstranění vlhkosti 

a uskladnění zboží na chráněném místě. [3] 

2.3 Druhy zboží přepravovaného pod kontrolovanou teplotou 

2.3.1 Zkazitelné potraviny 

Zkazitelné potraviny se vyznačují tím, že se jejich vlastnosti mohou zhoršit nebo se mohou 

úplně zkazit, a to vlivem změn klimatu, teploty, nadmořské výšky či působením běžného 

prostředí a délky přepravy. Mezi zkazitelné potraviny se řadí maso, uzeniny, ryby, ovoce, 

zelenina a mléčné produkty. 

2.3.1.1 Skupiny zkazitelných potravin 

Vyhlášky k jednotlivým skupinám potravin provádí zákon č. 110/1997 Sb. o potravinách 

a tabákových výrobcích. 

Maso a masné výrobky, produkty rybolovu 

Vyhláškou Ministerstva zemědělství č. 69/2016 Sb. ze dne 17. února 2016 jsou definovány 

potraviny živočišného původu.  

Maso dělíme na několik skupin – výsekové maso, kosti, droby, syrové sádlo a lůj, krev, mleté 

maso, králičí maso, maso zvěře ve farmovém chovu, zvěřinu a drůbeží maso. Výsekovým 

masem se rozumí rozbourané, výsekové části jatečně upravených těl zvířat, získané 

úpravou čerstvého masa, které je určené k uvádění do oběhu. Dle §6 se musí zmrazené 

výsekové maso a zmrazené droby uvádět do prodeje pouze balené. 
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Masné výrobky se dělí na několik skupin – tepelně opracovaný masný výrobek, tepelně 

neopracovaný masný výrobek, trvanlivý tepelně opracovaný masný výrobek, fermentovaný 

tepelně opracovaný výrobek a kuchyňský masný polotovar. Jako zkazitelné označujeme 

tepelně opracované masné výrobky a tepelně neopracované masné výrobky, které jsou 

určeny k přímé spotřebě. Dle §6 odstavce 1 se musí zmrazené maso a droby uvádět do 

oběhu pouze balené. 

Podmínky uvádění do prodeje jsou stanoveny v §15. Dle odstavce 1 musí být nebalené 

nakrájené masné výrobky prodány nejpozději do 24 hodin od jejich nakrájení a na obalu 

musí být uvedeno datum a čas nakrájení. Dle odstavce 3 musí být zabalený nakrájený 

masný výrobek bezprostředně po zabalení označen datem zabalení a musí být prodán 

nejpozději následujícího dne. 

Ryby a ostatní vodní živočichové (mlži, ostnokožci, pláštěnci, plži, plazi a žáby) jsou 

považovány za čerstvé, pokud neprošli jiným způsobem zpracování než je chlazení. Dle §21 

nesmí být nebalené produkty rybolovu uváděny do oběhu s ostatními potravinami tak, aby 

mohlo dojít k ovlivnění pachy. [4] 

Čerstvé ovoce a čerstvá zelenina 

Vyhláška č. 157/2003 Sb. stanovuje požadavky pro čerstvé ovoce a zeleninu, zpracované 

ovoce a zeleninu, suché skořápkové plody, houby, brambory a výrobky z nich.  

Dle §1 se čerstvým ovocem rozumí jedlé plody a semena stromů, keřů nebo bylin, 

uváděných do oběhu bezprostředně po sklizni nebo po určité době skladování v syrovém 

stavu. Čerstvou zeleninou se rozumí jedlé části, zejména kořeny, bulvy, listy, nať, květenství, 

plody jednoletých nebo víceletých rostlin, uváděné do oběhu bezprostředně po sklizni nebo 

po určité době skladování v syrovém stavu. Tabulka 3 znázorňuje členění čerstvého ovoce 

a zeleniny na skupiny a podskupiny. Ovoce i zelenina se skladují odděleně, v čistých a dobře 

větraných prostorách nebo v prostorách s řízenou atmosférou na dřevěných podlážkách 

(§5). [5] 
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Tabulka 3: Členění čerstvého ovoce a čerstvé zeleniny dle přílohy 1 vyhlášky 157/2003. [5] 

Druh Skupina Podskupina 

čerstvé ovoce 

jádrové 
peckové 
bobulové 

skořápkové 
plody tropů a subtropů 

jednotlivé druhy ovoce dle 
předpisů ES nebo technické 

normy nebo českého 
botanického názvu 

čerstvá zelenina 

košťálová 
kořenová 

listová 
lusková 
plodová 
cibulová 

natě 
klasy 

výhonky 

jednotlivé druhy čerstvé 
zeleniny dle předpisů ES 

nebo technické normy nebo 
českého botanického názvu 

 

Mléko a mléčné výrobky 

Vyhláška č. 77/2003 Sb. stanovuje požadavky na mléko a mléčné výrobky, mražené krémy 

a jedlé tuky a oleje. Mezi zkazitelné řadíme mléko a mléčné výrobky. 

Jako čerstvé se označuje tekuté mléko nebo tekutá smetana, které byly ošetřeny pasterací 

nebo vysokou pasterací, máslo do 20 dnů od data výroby a nezrající sýr, který nebyl po 

prokysání tepelně ošetřen (§3). Datem použitelnosti se označují tekuté mléko a smetana 

pasterované, kysané mléčné výrobky, čerstvé máslo, tvaroh a čerstvý nezrající sýr; tepelně 

ošetřené mléko se značí pouze minimálním datem použitelnosti. Mléko, smetana a mléčné 

výrobky tepelně ošetřené se skladují a přepravují při teplotě do 24°C, ostatní čerstvé 

výrobky, které jsou snadno zkazitelné, se přepravují a skladují při teplotách od 4°C do 8°C 

(§5 – uvádění do oběhu). [6] 

2.3.1.2 Hygienické požadavky na přepravu potravin 

Při přepravě potravin se musí dodržovat četná hygienická nařízení, která jsou uvedena 

v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004. 

Dokument se věnuje těmto nařízením: 

 dopravní prostředky a kontejnery musí být udržovány v čistotě a dobrém stavu, pokud 

jsou používané pro přepravu potravin a to proto, aby potraviny byly chráněny před 

kontaminací; zároveň jejich konstrukce musí být navržena tak, aby mohla být 

uskutečněna dezinfekce nebo čištění; 

 skříně dopravních prostředků a kontejnery, které se používají pro přepravu potravin, 

nesmí být používány pro přepravu jiného zboží, které by mohlo způsobit kontaminaci; 
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pokud však jsou potraviny přepravovány s jiným zbožím, nebo se přepravují různé 

druhy potravin současně, musí být výrobky od sebe účinně odděleny (pokud je to 

nezbytné); 

 potraviny v tekutém, granulovaném nebo práškovém stavu, které se přepravují bez 

obalu, je nutné přepravovat v kontejnerech nebo cisternách, které jsou určeny pouze 

pro přepravu potravin; Kontejnery nebo nádrže musí být zřetelně označeny tak, aby 

bylo zřejmé, že jsou používány pouze pro potraviny nebo musí být označeny slovy 

„Pouze pro potraviny“; 

 jestliže byly kontejnery nebo skříně dopravních prostředků použité pro přepravu 

jiného zboží než potravin, nebo byly různé druhy potravin přepravovány současně, 

musí být před další nakládkou provedeno řádné vyčištění, aby se zabránilo případné 

kontaminaci 

 potraviny je při přepravě nutno chránit a ukládat tak, aby se snížilo riziko 

kontaminování potravin na minimum 

 dopravní prostředky nebo kontejnery, ve kterých se přepravují potraviny při 

kontrolované teplotě, musí být vybaveny zařízením, které umožňuje monitorování 

teplot [7] 

2.3.1.3 Dohoda o mezinárodních přepravách zkazitelných potravin (ATP) 

Dohoda o mezinárodních přepravách zkazitelných potravin a o specializovaných 

prostředcích určených pro tyto přepravy byla uzavřena 1. září 1970 v Ženevě a v platnost 

vstoupila 21. listopadu 1976. Jde o dohodu mezi státy a není stanoven žádný donucovací 

orgán, v případě porušení jsou spory řešeny mezi smluvními stranami. Dohoda sama o sobě 

nepředepisuje žádné sankce za porušení, pouze stanovuje pravidla pro přepravy a ve 

většině smluvních států byla převzata také jako základ národních předpisů. Dohoda ATP se 

vztahuje na přepravy, které probíhají po území minimálně dvou smluvních států. Smluvními 

státy jsou společně s Českou republikou taktéž: Albánie, Andora, Ázerbájdžán, Bělorusko, 

Belgie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, 

Gruzie, Makedonie, Maroko, Moldavsko, Monako, Německo, Norsko, Polsko, Portugalsko, 

Rakousko, Rumunsko, Rusko, Řecko, Saudská Arábie, Srbsko, Slovensko, Slovinsko, 

Španělsko, Švédsko, Spojené království, Spojené Státy Americké, Tádžikistán, Tunisko, 

Turecko, Ukrajina, Uzbekistán. 

Dohoda vznikla jako závazek smluvních stran, které chtějí zlepšit podmínky v mezinárodním 

obchodu pro zachování jakosti zkazitelných potravin po celou dobu přepravy. Dopravní 

a přepravní prostředky, které jsou využity pro přepravu zkazitelných potravin, musí odpovídat 

definicím a normám, které jsou uvedeny v příloze 1 dohody ATP, pokud tyto definice 

nesplňují, nesmí být označeny jako izotermické, chlazené, chladící a mrazící nebo vyhřívací. 
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Dodatky dohody ATP pak stanovují, jak má probíhat kontrola a ověřování toho, zda dopravní 

a přepravní prostředky definice a normy splňují.  

Článek 4 dohody ATP stanovuje, že pro přepravy zkazitelných potravin je nutné použít 

dopravní prostředky izotermické, chlazené, chladící a mrazící nebo vyhřívací a to proto, aby 

byly dodrženy teplotní podmínky, které jsou uvedeny v druhé a třetí příloze dohody ATP. 

Teplotní podmínky musí být dodrženy v průběhu celé přepravy, kromě toho je ale také třeba 

udržet potraviny při vhodné teplotě v průběhu nakládek a vykládek (zejména u mrazených 

potravin). Pokud by došlo k tomu, že nejsou dodržena ustanovení o použití dopravních 

a přepravních prostředků splňujících definice a normy dle ATP, mohou nastat dvě možnosti:  

 nikdo nesmí po skončení přepravy (na území smluvní strany) nijak nakládat 

s potravinami, dokud orgán zabývající se hygienou neuzná, že i přes nedodržení 

ustanovení, jsou přepravované potraviny ve stavu, který je v souladu s hygienickými 

požadavky; 

 obě smluvní strany mohou zakázat dovoz potravin na své území, pokud 

přepravované potraviny nesplňují hygienické a veterinární požadavky, nebo stanovit 

speciální podmínky pro tento dovoz. 

Dodržení těchto ustanovení je povinností dopravce, ale pouze v takovém rozsahu, v jakém 

se dopravce zavázal přepravu poskytnout, tzn., pokud se zavázal uskutečnit přepravu podle 

ustanovení dohody ATP, je nutné, aby byly všechny požadavky dohody splněny.  

Všechna tato ustanovení článku 4 jsou použita při každé železniční či silniční dopravě nebo 

jejich kombinací mezi dvěma smluvními státy, jíž se přepravují hluboko zmrazené 

a zmrazené potraviny a potraviny uvedené v příloze 3 dohody ATP, které nejsou hluboko 

zmrazené ani zmrazené. 

Zkazitelné potraviny se podle dohody ATP dělí do dvou skupin, hluboko zmrazené 

a zmrazené potraviny a potraviny chlazené. [8] 

Hluboko zmrazené a zmrazené potraviny 

Při přepravě hluboko zmrazených a mrazených potravin musí být použity jen ty dopravní 

prostředky, které zajistí po celou dobu přepravy to, aby maximální teplota v prostředku 

nepřekročila teplotu předepsanou. Náklad musí mít kromě samotné přepravy předepsanou 

teplotu nebo nižší i při nakládce a vykládce. Přípustné je pouze krátkodobé zvýšení 

předepsané teploty při povrchu potravin o 3°C a to pouze při určitých operacích. Během 

přepravy, nakládky a vykládky se pravidelně měří teploty nákladu, přičemž se používá 

destruktivní a nedestruktivní způsob měření. Nedestruktivní způsob měření probíhá 
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zasunutím teplotního čidla mezi krabice nebo kusy potravin. Destruktivní měření probíhá 

vsunutím teplotního čidla do zmrazené potraviny, do které se předem připraví otvor. Důležité 

je, aby teplotní čidlo bylo před měřením vždy vychlazeno na teplotu co nejbližší teplotě 

přepravovaných potravin. Teploty, při kterých se přepravují hluboko zmrazené a zmrazené 

potraviny jsou uvedeny v tabulce 4. [8] 

Tabulka 4: Teploty předepsané pro přepravu hluboce zmrazených a zmrazených potravin. [8] 

Potravina Předepsaná teplota dle ATP 

zmrzlina -20°C 

zmrazené nebo hluboko zmrazené ryby, 
výrobky z ryb, měkkýši, korýši a všechny jiné 

hluboko zmrazené potraviny 
-18°C 

všechny ostatní zmrazené potraviny (kromě 
másla) 

-12°C 

máslo -10°C 

máslo a koncentrovaná ovocná šťáva, která 
je hluboce zmrazená, ale v místě vykládky je 

určena k okamžitému zpracování 

teplota smí být během přepravy zvyšována 
tak, aby v místě dalšího zpracování dosáhla 

nejvýše teploty předepsané odesílatelem 
(tato teplota nesmí být vyšší než +6°C) 

 

Chlazené potraviny 

Pro chlazené potraviny platí stejná pravidla jako pro potraviny hluboce zmrazené, tj. musí být 

použit dopravní nebo přepravní prostředek, kterým se zajistí, že maximální teplota potravin 

nepřekročí předepsanou teplotu a zároveň to bude splněno i při nakládce a vykládce. Při 

kontrole teploty nesmí dojít k tomu, že by alespoň část potravin zmrzla. Předepsané 

maximální teploty pro chlazené potraviny jsou uvedeny tabulce 5. [8] 

Tabulka 5: Maximální teploty předepsané pro přepravu chlazených potravin. [8] 

Potravina Předepsaná max. teplota dle ATP 

čerstvé mléko 
+6°C (u mléka sváženého z farem určeného 
k okamžitému zpracování povoleno +10°C) 

červené maso bez úpravy, pasterizované 
mléko, čerstvé mléčné produkty (jogurt, 
kefír, smetana, čerstvý sýr), předvařené 
potraviny (maso, ryby, zelenina), k jídlu 

připravená čerstvá zelenina a výrobky z ní 

+6°C nebo teplota uvedená v přepravním 
dokumentu nebo na etiketě 

zvěřina, drůbež, králík bez úpravy +4°C 

čerstvé vnitřnosti bez úpravy +3°C 

sekané maso bez úpravy 
+2°C nebo teplota uvedená v přepravním 

dokumentu nebo na etiketě 

čerstvé ryby, měkkýši a korýši (ne živé) přeprava v tajícím ledu / při teplotě tání ledu 



23 
 

2.3.2 Chemické výrobky 

Chemickými výrobky se rozumí výrobky chemického průmyslu, které jsou různého složení, 

mají různé vlastnosti a užití. Vyznačují se tím, že jejich účinnou látkou jsou různé chemické 

látky, které určují, jakou užitnou vlastnost bude mít výrobek. [10] Za chemickou látku se 

považují chemické prvky a jejich sloučeniny ať už v přírodním stavu či získané výrobními 

postupy. Chemické látky mohou obsahovat i příměsi, které zajišťují jejich stabilitu anebo 

nečistoty vzniklé výrobním procesem (kromě rozpouštědel, která musí být od chemické látky 

oddělena, aniž by došlo ke změně složení nebo stability). Chemickým přípravkem se poté 

rozumí směsi nebo roztoky, které jsou složeny z chemických látek (dvou nebo více). [9] 

Mezi chemické výrobky se řadí chemikálie, průmyslová hnojiva, pigmenty, barviva 

a značkové chemické výrobky. 

Aby nedošlo ke ztrátě nebo snížení užitné hodnoty chemických výrobků, mají výrobky velmi 

vysoké nároky na balení a dodržení správných přepravních a skladovacích podmínek. 

Chemické výrobky se totiž vyznačují širokou škálou aktivních a pasivních vlastností, a to 

především díky své chemické podstatě. Z toho důvodu se velká skupina chemických výrobků 

řadí do skupiny nebezpečných látek, které při přepravě a skladování vykazují mnohem vyšší 

a závažnější rizika. Mezi nejvýznamnější pasivní vlastnosti patří citlivost na vlhkost, teploty, 

světelné záření, nečistoty a znečištění vzduchu. Aktivními vlastnostmi jsou pak především 

výbušnost, samozápalnost, zápalnost, jedovatost, žíravost, oxidace atd., které mohou být 

aktivovány právě při změně ideálních přepravních nebo skladovacích podmínek. [10] 

2.3.2.1 Nebezpečné zboží (klasifikace a zásady ochrany) 

Jako nebezpečné zboží označujeme skupinu výrobků, které mají silně agresivní aktivní 

vlastnosti a mají proto škodlivý vliv na okolní prostředí, zdraví a životy lidí (trvalý nebo za 

určitých podmínek). Nebezpečné zboží se dělí podle stupně nebezpečnosti na velmi 

nebezpečné, nebezpečné a málo nebezpečné. Vzhledem k charakteru nebezpečného zboží 

je třeba ho řádně zabezpečit při jeho přepravě od výrobce po uživatele, a to především 

vhodným obalem. 

Při přepravě nebezpečného zboží je nutné dodržovat mezinárodní dohody a vnitrostátní 

předpisy. Mezinárodní dohody o přepravě nebezpečných věcí jsou stanoveny pro každý druh 

dopravy zvlášť následovně: 

 pro železniční dopravu – Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných 

věcí (RID) 

 pro silniční dopravu – Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě 

nebezpečných věcí (ADR) 
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 říční doprava – Evropská dohoda o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po 

Rýnu (ADNR) 

 námořní doprava – Mezinárodní námořní přehled nebezpečných věcí (IMDG) 

 letecká doprava – Předpisy pro nebezpečné věci vydávané IATA a ICAO (DGR) [11] 

Dle Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) se 

nebezpečné věci klasifikují do devíti tříd: 

 třída 1 Výbušné látky a předměty 

 třída 2 Plyny 

 třída 3 Hořlavé kapaliny 

 třída 4.1 Hořlavé tuhé látky, samovolně se rozkládající látky, polymerizující látky 

a znecitlivěné tuhé výbušné látky 

 třída 4.2 Samozápalné látky 

 třída 4.3 Látky, které při styku s vodou vyvíjejí hořlavé plyny 

 třída 5.1 Látky podporující hoření 

 třída 5.2 Organické peroxidy 

 třída 6.1 Toxické látky 

 třída 6.2 Infekční látky 

 třída 7 Radioaktivní látky 

 třída 8 Žíravé látky 

 třída 9 Jiné nebezpečné látky a předměty [13] 

Nebezpečné zboží spadající do výbušnin (třída 1) je třeba chránit vzhledem k hrozícímu 

nebezpečí výbuchu před mechanickými nárazy, ale také před vlivy horka a vlhka. Plyny (třída 

2) mohou při protrženém obalu unikat a vyvolat požár, výbuch či otravu, proto je nezbytné je 

chránit před zahřátím, které by způsobilo rozpínání plynu v obalu. Hořlavé kapaliny (třída 3) 

musí být chráněny především před zahřátím otevřeným ohněm nebo jiskrami, protože látky 

do třídy spadající mají nízký bod vzplanutí (např. organická ředidla, tekutá paliva). Stejná 

ochrana před zahřátím otevřeným ohněm musí být poskytnuta hořlavým tuhým látkám (třída 

4.1). Látky, které při styku s vodou vyvíjejí hořlavé plyny (třída 4.3), musí být bezpodmínečně 

ochráněny před horkem a být v pórotěsném obalu (např. karbidy). Zboží spadající do třídy 

5.1 a 5.2 (látky podporující hoření a organické peroxidy) je taktéž nutné chránit před horkem, 

jelikož teplo pomáhá z látek uvolňovat kyslík, který by mohl vyvolat nebo usnadnit požár. 

Žíraviny (třída 8) musí být chráněny před horkem zejména z toho důvodu, aby nenastal lom 

obalu teplem a látka neunikla. [11] 
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Při přepravách podléhající pravidlům dohody ADR určuje teplotu látek, které musí být 

přepraveny při určité kontrolované teplotě, výrobce chemikálie a tuto teplotu uvede do 

dokumentů, které předává řidiči při nakládce. 

V dohodě ADR se definuje několik druhů teplot: 

 řízenou teplotou se rozumí nejvyšší teplota, při které může být bezpečně 

přepravován organický peroxid nebo samovolně se rozkládající látka, 

 bod vzplanutí je nejnižší teplotou kapaliny, při které její páry tvoří se vzduchem 

hořlavou směs 

 kritická teplota je teplota, nad kterou již látka nemůže existovat v kapalném stavu 

 teplota autoakcelerační polymerace (SAPT) je nejnižší teplotou, při které může látka 

v obalu nebo cisterně polymerizovat 

 teplota samourychlujícího se rozkladu (SADT) je nejnižší teplotou, při které může 

nastat samourychlující se rozklad látky v obalu [12] 

2.3.2.2 Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí 

(ADR)  

Dohoda ADR stanovuje věci, které jsou z mezinárodní přepravy vyloučeny a nebezpečné 

věci, jejichž mezinárodní přeprava je připuštěna a stanovuje podmínky, za kterých se smí 

přepravovat. Mezi tyto podmínky patří klasifikace věcí (s kritérii a zkušebními metodami), 

používání obalů, používání cisteren, postupy před odesláním, ustanovení o konstrukci, 

zkoušení a schvalování obalů a cisteren a používání dopravních prostředků (včetně nakládky 

a vykládky). Dohoda ADR se dělí do dvou příloh A a B, přičemž příloha A obsahuje 

ustanovení ohledně vynětí z platnosti, přepravy jinou dopravou než silniční, definice 

a měrové jednotky, školení osob atd. a příloha B, která obsahuje požadavky na konstrukci, 

výbavu a provoz vozidel schválených pro přepravu nebezpečných věcí včetně požadavků na 

osádky vozidel. [12] 

Pátá část dohody ADR obsahuje postupy při odesílání nebezpečných věcí, kde se zvláštním 

podmínkám pro přepravu při řízené teplotě věnují dva odstavce – ustanovení pro přepravu 

zahřátých látek a ustanovení pro přepravu látek stabilizovaných řízením teploty. 

Zvláštní ustanovení pro přepravu zahřátých látek stanovuje: Pokud oficiální pojmenování pro 

přepravu látky, která je přepravována nebo předávána k přepravě v kapalném stavu při 

teplotě rovné nebo vyšší než 100°C nebo v tuhém stavu při teplotě rovné nebo vyšší než 

240°C, neobsahuje podmínku zvýšené teploty (např. použitím termínu „ROZTAVENÁ“ nebo 

„V ZAHŘÁTÉM STAVU“ jako součásti oficiálního pojmenování pro přepravu), musí být slovo 

„ZAHŘÁTÁ“ uvedeno před oficiálním pojmenováním pro přepravu. [14] 
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Zvláštní ustanovení pro přepravu látek stabilizovaných řízením teploty stanovuje: Pokud 

slovo „STABILIZOVANÁ“ je součástí oficiálního pojmenování pro přepravu, je-li stabilizace 

dosaženo řízením teploty, řízená teplota a kritická teplota musí být uvedeny v přepravním 

dokladu vedle sebe. [14] 

Část 9 dohody ADR obsahuje požadavky na konstrukci a schvalování vozidel. Kapitola 9.6 

stanovuje dodatečné požadavky na vozidla určená pro přepravu látek při řízené teplotě. 

Uvádí především podmínky, které musí izotermická, chlazená, chladící a mrazící vozidla 

přepravující látky při řízené teplotě. Tyto podmínky jsou následující: 

 dopravní prostředek musí být vybaven izolací a prostředky chlazení tak, aby nebyla 

překročena řízená teplota přepravované látky, přičemž celkový koeficient prostupu 

tepla musí být maximálně 0,4W/m2K; řízené teploty jsou předepsány v části 2 věnující 

se klasifikaci nebezpečných látek (odstavce 2.2) nebo je určí výrobce, 

 dopravní prostředek musí být konstruován tak, aby se do kabiny řidiče nemohly 

dostat páry přepravovaných látek a chladící látky, 

 dopravní prostředek musí být vybaven přístrojem, který je schopen kdykoliv změřit 

teplotu v ložném prostoru z kabiny řidiče 

 pokud existuje riziko nadměrného tlaku v ložném prostoru, musí být ložný prostor 

vybaven větracími otvory nebo ventily a zároveň musí být zajištěno, že těmito otvory 

nebude zhoršeno chlazení, 

 chladící látka nesmí být hořlavá a chladící jednotka musí být nezávislá 

a provozuschopná nezávisle na motoru vozidla [15] 

Překročení řízené teploty zabraňují mechanismy popsané v části 7, odstavec 2 a jedná se 

o tepelnou izolaci (pro látky s teplotou dostatečně nižší než je řízená), tepelná izolace 

a chladicí systém nebo tepelná izolace a strojní chlazení. [16] 

2.3.3 Farmaceutické zboží 

Farmaceutické zboží neboli léčiva (z řečtiny „farmakon“ = léčivo), jejich výzkum, výrobu, 

distribuci a kontrolu definuje zákon č. 378/2007 Sb. Léčivý přípravek je definován dle §2 jako 

látka nebo jejich kombinace s léčebnými nebo preventivními vlastnostmi používaný při 

onemocnění lidí nebo zvířat, nebo látka, kterou lze podat lidem či zvířatům za účelem 

obnovy, úpravy nebo ovlivnění fyziologických funkcí nebo za účelem stanovení lékařské 

diagnózy. Mezi léčiva patří humánní léčivé přípravky určené pro použití u lidí, imunologické 

přípravky skládající se z vakcín, toxinů, sér či alergenových přípravků, autogenní vakcíny 

připravené speciálně pro daného pacienta; veterinární léčivé přípravky určené pro použití 

u zvířat, medikovaná krmiva, imunologické přípravky za účelem navození imunity, autogenní 

vakcíny; homeopatické přípravky (nemají zcela vlastnosti léčivých přípravků), radiofarmatika, 
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krevní deriváty, rostlinné přípravky a transfuzní přípravky. Látkou se obecně rozumí jakákoliv 

látka lidského (krev a její složky), živočišného (mikroorganismy, toxiny, celí živočichové, části 

orgánů, živočišné sekrety), rostlinného nebo chemického původu. Látky taktéž můžeme 

v souvislosti s léčivy rozdělit na látku léčivou a pomocnou, přičemž léčivou látkou se rozumí 

látka, která se při výrobě stane účinnou složkou přípravku a pomocnou látkou látka, která 

není léčivou složkou nebo obalovým materiálem. Zákon také definuje v §6 osoby, které 

mohou přijít s léčivými přípravky do styku: 

 výrobce léčivých přípravků, dovozce ze třetích zemí, zařízení transfuzní služby 

a výrobce léčivých látek 

 distributor léčiv 

 osoba oprávněná k poskytování zdravotních služeb 

 osoba oprávněná k poskytování veterinární péče 

 osoba provádějící nebo organizující výzkum léčiv 

 prodejce vyhrazených léčivých přípravků 

Osoby, které s léčivy zacházejí, mají za povinnost dbát na co největší prospěšnost léčiv při 

použití a omezit co nejvyšší mírou nepříznivé působení na zdraví člověka, zvířat a životního 

prostředí. Zároveň je nutné, aby tyto osoby dodržovaly pokyny k zacházení s léčivým 

přípravkem dle údajů o přípravku.  

Pro účely správné výrobní, distribuční, laboratorní, lékárenské a prodejní praxe jsou 

zavedeny soubory pravidel určující, aby se výroba, distribuce, úprava, uchovávání a výdej 

uskutečňovaly dle pravidel zajišťujících požadavky na jakost, účinnost a bezpečnost léčivých 

přípravků v souladu s jejich zamýšleným použitím. [17] 

2.3.3.1 Požadavky na distribuci a přepravu léčiv 

Skladování léčivých přípravků musí probíhat za podmínek uvedených na jejich obalu a je 

nutné, aby byl zaveden systém obnovy zásob. Přípravky, jejichž doba použitelnosti uplynula, 

nejsou nadále distribuovány a jsou skladovány odděleně od ostatních přípravků, stejně jako 

léčivé přípravky s porušeným obalem, u kterých je podezření, že byly kontaminovány. 

Zároveň nesmí dojít ke kontaminaci, poškození, odcizení nebo znehodnocení léčiv, stejně 

jako k jejich záměně. Při vlastní přepravě léčiv je nutné dodržet podmínky pro skladování 

(uvedené na obalu), ochránit léčiva před kontaminací, poškozením, odcizením a záměnou, 

ale především léčiva nesmí být vystavena nepříznivým vlivům. Zvláštní podmínky jsou 

stanoveny pro distribuci léčivých přípravků, které byly vráceny – ty mohou být opětovně 

distribuovány pouze, pokud splní následující podmínky: 
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 přípravek je v původním nepoškozeném obalu, 

 přípravek nebyl vystaven nežádoucím vlivům, které by mohly mít vliv na jeho jakost, 

 odběratel souhlasí se zbývající dobou použitelnosti, 

 přípravek byl posouzen kvalifikovanou osobou a shledán způsobilým pro další 

distribuci. 

Léčivý přípravek, který je distribuován, musí být provázen dokumentací, která obsahuje 

informace o datu odeslání, název a formu léčivého přípravku, množství přípravku v dodávce, 

údaj o použitelnosti, číslo šarže, kód přípravku a informace o fyzické či právnické osobě, 

která je odběratelem a dodavatelem. Distributor v rámci ověření dodržování správné 

distribuční praxe provádí opakovaně vnitřní kontroly a na jejich základě zavádí nápravná 

opatření. Ústav pro kontrolu léčiv a Veterinární ústav kontrolují plnění požadavků na výrobní 

a distribuční praxi před vydáním povolení k činnosti, pokud došlo ke změně podmínek, za 

kterých byla činnost povolena a dále pak v pravidelných intervalech, které jsou uvedeny 

v tabulce 6. Při závažném podnětu v oblasti jakosti, bezpečnosti a účinnosti léčiva je pak 

provedena kontrola kdykoliv je potřeba. [18] 

Tabulka 6: Intervaly pravidelné kontroly výroby a distribuce léčiv. [18] 

činnost interval pravidelné kontroly 

výrobce léčivých přípravků nejméně jednou za 2 roky 

kontrolní laboratoř nejméně jednou za 2 roky 

výrobce léčivých látek a pomocných látek nejméně jednou za 3 roky 

distributor léčivých přípravků nejméně jednou za 4 roky 

 

2.3.3.2 Sledování a kontrola teploty při skladování a přepravě léčiv 

Státní ústav pro kontrolu léčiv vydává jako pomůcku pro zabezpečení standardů při 

skladování a přepravě léčiv pokyn pro distributory a výrobce léčiv s názvem DIS-15, verze 3, 

který je platný od 6. 11. 2013. Základní požadavky na distribuci, přepravu a skladování 

určuje zákon 229/2008 Sb., tyto požadavky dále podrobně stanovují pokyny pro správnou 

distribuční praxi. 

Mezi skladové prostory pro skladování léčiv, které je nutné skladovat za mrazu, snížené 

teploty nebo v chladu (tzv. termolabilní léčiva), patří mrazící zařízení, lednice a chladicí boxy. 

Pro tyto zařízení je nutné ověřit rozložení teplot v prostoru a utvoří se teplotní mapa prostoru, 

pomocí které je možné ověřit, zda je léčivo chráněno před mrazem (s výjimkou mrazících 

zařízení). Teploměry jsou umístěny na kritická místa v prostoru a měřící zařízení je vybaveno 

signalizačním zařízením pro případ, že by teplotní rozmezí bylo překročeno (signalizace je 

nastavena na překročení spodního i horního limitu teplotního rozmezí). Teplotní měřidlo je 
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také nutné pravidelně kalibrovat, aby u skladování termolabilních léčiv nevykazovala větší 

chybu než 0,5°C. Kalibrace se provádí minimálně jednou za 12 měsíců u zařízení sloužícího 

k přepravě, 24 měsíců pak u skladovacích zařízení. 

Při skladování se léčiva nesmí ukládat přímo na podlahu, v blízkosti topných těles a na 

místech vystavených slunečnímu záření, v mrazících a chladicích zařízeních pak ani 

v blízkosti stěn, mrazicích desek, vložek apod. Tyto místa jsou na teplotní mapě vyznačena 

jako nevhodná. Podmínky při skladování jsou denně kontrolovány a u termolabilních léčiv se 

záznamy teplot pořizují kontinuálně, u léčiv skladovaných mimo chladicí a mrazicí zařízení 

stačí měřit teplotu jednou denně v době, kdy se očekává nejméně příznivá teplota. 

Při přepravě léčiv, která se nepřepravují v mrazicích a chladicích zařízeních, je nutné dbát na 

dodržování teploty zejména v letních a zimních měsících, kdy se očekávají vysoké teplotní 

extrémy. Termolabilní léčiva se přepravují vždy v chladicích vozech či schránkách a jsou 

uloženy tak, aby nedošlo k jejich zmrznutí (s výjimkou léčiv, která mají být přepravována 

zmrazená). Při celé přepravě se pomocí měřícího zařízení sleduje teplota, která musí být 

v předem definovaném rozmezí. Dodržení těchto podmínek se po přepravě vyhodnotí, 

a pokud teplotní rozmezí nebylo dodrženo, jsou realizována opatření, při kterých se posuzuje 

možný vliv na jakost léčiva a riziko při další distribuci. [19] 
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3. Analýza současného stavu přepravy farmaceutického zboží 

3.1 Logistika ve farmaceutickém průmyslu 

Přepravu a skladování farmaceutických výrobků a zejména léčiv komplikuje řada pravidel. 

Logistický řetězec je omezen těmito pravidly, národními regulacemi a zejména nutností 

přepravovat a skladovat farmaceutické výrobky v režimu kontrolované teploty. 

Komplikovanost logistického řetězce vede k tomu, že výrobci nedistribuují své výrobky 

přímo, ale najímají si specializované 3PL firmy. Firmy nabízejí služby od poradenství, 

distribuci, skladování v daných podmínkách až po celní úkony. Celosvětovými firmami 

poskytujícími specializované služby v oblasti logistiky jsou například DHL Healthcare, TNT, 

UPS nebo FedEx Custom Critical, které mají po světě síť skladovacích a distribučních 

center, jež jsou speciálně vybavena pro přepravu a skladování farmaceutických výrobků. 

U nás ale není pro tyto firmy dostatečná infrastruktura, proto se o logistiku léků starají menší 

logistické firmy, dovážející a skladující farmaceutické výrobky od dodavatelů. V České 

republice přibližně polovina farmaceutických výrobků pochází od celosvětově významných 

dodavatelů, jako jsou například B. Braun Medical, Baxter, Novartis, Sanofi, Roche nebo 

Teva. Logistické firmy pak rozváží od dodavatele výrobky bud přímo do nemocnic, nebo 

k velkodistributorovi, který se dále stará o zásobování lékáren a nemocnic. V České 

republice existuje Asociace velkodistributorů léčiv (AVEL), jejímiž členy jsou v současnosti 

4 velkodistributoři – Alliance Healthcare, Gehe Pharma, Pharmos a Phoenix. Zásobování 

lékáren pokryjí tito velkodistributoři přibližně z 90%, zbytek tvoří malí distributoři, jejichž 

seznam schvaluje a vydává Státní ústav pro kontrolu léčiv.  

Přepravy velkodistributorů u nás probíhají především po silnicích, při přeshraniční přepravě 

se využívá doprava letecká. Velkodistributor končí svou službu předáním zásilky lékárně, 

odkud zároveň také odváží prošlé výrobky. [20] [21] 

V září roku 2015 byla společností Yusen Logistics otevřena na amsterdamském letišti 

Schiphol „evropská letecká brána“ pro přepravu léčiv. Jde o významný krok pro rozvoj 

leteckých služeb v oblasti farmaceutických výrobků, jelikož se zvýšil počet odbavených 

zásilek léčiv. Společnost vybudovala za posledních 20 let tzv. „farmaceutickou superdálnici“ 

(Pharma Superhighway), kdy vybudovala síť strategicky umístěných hubů, specializovaných 

na přepravu a skladování farmaceutických výrobků při kontrolované teplotě. Huby jsou 

umístěny v Antwerpách v Belgii, Northamptonu ve Velké Británii a nově právě 

v Amsterdamu. Tímto vytvořila ideální podmínky pro dovoz a vývoz farmaceutických výrobků 

po moři i letecky. Pharma Superhighway zajistila v roce 2015 dodávky více než 1,6 milionů 

palet, přičemž dodávky splňovaly vysoké požadavky dodavatelských řetězců. [22] 
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3.2 Dovoz a vývoz farmaceutického zboží do/z ČR 

Následující kapitola pojednává o přeshraničním pojetí zahraničního obchodu 

farmaceutického zboží v ČR. Přeshraniční pojetí vypovídá o fyzickém pohybu zboží přes 

hranice ČR a to bez ohledu na to, zda jde o obchod mezi českými nebo zahraničními 

subjekty. Údaje použité v práci jsou mezinárodně srovnatelné a slouží jako ukazatel vývoje 

hodnoty obchodu. Data jsou shromážděna, zpracovávána, kontrolována a zveřejňována 

Českým statistickým úřadem (ČSÚ) a jsou získávána celními orgány, konkrétně Celní 

správou České republiky, která zajišťuje sběr dat a jejich prvotní kontrolu od roku 2004. 

Statistika, z níž byly údaje čerpány, je souhrnem vnitro unijního obchodu, tedy obchodu mezi 

členskými státy Evropské unie; a obchodu se státy mimo EU. Data o zboží (údaje o odeslání 

či přijetí), které je předmětem obchodu mezi členskými státy EU jsou předávána celními 

úřady na výkazu pro Intrastat (statistický systém sběru dat pro sledování obchodu se zbožím 

mezi členskými státy EU), data o vyváženém a dováženém zboží mimo EU se udávají 

v celním prohlášení v jednotném správním dokladu. Důležitou součástí zpracování dat 

Intrastat jsou matematicko-statistické dopočty, jimiž je vynahrazují ztráty informací. Zjišťování 

dat o vývozu a dovozu je legislativně upraveno celním zákonem (242/2016 Sb.), vyhláškou 

Ministerstva financí ČR pro obchod s třetími zeměmi (421/2012 Sb.); pravidla pro Intrastat 

pak upravuje nařízení vlády k ustanovení celního zákona v oblasti statistiky (244/2016 Sb.) a 

zákon o dani z přidané hodnoty (235/2004 Sb.). 

Obchod probíhá dvěma směry. Vývozem se rozumí hodnota zboží odeslaného do zahraničí, 

tedy zboží, které přestoupilo státní hranici za účelem trvalého nebo dočasného ponechání 

v zahraničí. Celkový vývoz je složen ze zboží odeslaného do států EU a do států mimo EU. 

Dovozem se rozumí hodnota zboží přijatého ze zahraničí, tedy zboží, které přestoupilo státní 

hranice za účelem trvalého nebo dočasného ponechání v ČR. Celkový dovoz je složen ze 

zboží přijatého ze států EU a ze států mimo EU. 

Pro účely zpracování dat jsem si určila dvě vykazovaná období, obecné statistiky od roku 

2006 až do roku 2016, podrobné statistiky dále jen pro loňský rok 2016. Použita byla data 

z harmonizovaného systému popisu a číselného označování zboží, což je mezinárodní 

klasifikace zboží, která zboží dělí na kapitoly značené dvoumístným numerickým kódem 

(HS2), dále pak podkapitoly značené čtyřmístným kódem (HS4), kde se zboží dělí na další 

položky značení šestimístným numerickým kódem (HS6). Data jsou vždy porovnávána ve 

statistice hodnoty vyváženého a dováženého zboží v korunách a v hodnotě objemu zboží 

v kilogramech. Tato statistika je z důvodu nepovinného vykazování hmotnosti v Intrastatu 

v letech 2006 až 2008 nekompletní, tudíž ve výstupech za toto období žádné údaje 

o hmotnosti nejsou uvedeny. Skupiny farmaceutických výrobků (HS2 – 30) jsou rozděleny na 

šest skupin a jejich dělení je podrobně vysvětleno v následující tabulce 7. [23] 
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Tabulka 7: Dělení farmaceutického zboží dle harmonizovaného systému. [24] 

Skupina (HS4) Podskupina (HS6) Popis a příklad léku 

3001 žlázy 
k terapeutickým 
účelům, výtažky 

výtažky ze žláz, orgánů a jejich 
výměšků 

nejpoužívanější syntetické hormony štítné žlázy 
(EUTHYROX, LETROX) 

látky lidské, ostatky 
k terapeutickým účelům, heparin 

léky snižující srážlivost krve (HEPARIN) 

3002 krev lidská, 
živočišná; 

antiséra, látky 
očkovací 

antiséra a jiné krevní složky 
(hemoglobin, krevní a sérové 
globuliny) 

pouze nemocniční lékárny, pro pacienty po transplantacích 

očkovací látky pro humánní 
lékařství 

klíšťová encefalitida (ENCEPUR) 
žloutenky (TWINRIX, HAWRIX) 
meningokok (NEISVAC) 

očkovací látky pro veterinu  

krev lidská, živočišná, toxiny  

3003 léky 
neodměřené (ne 
krev, antiséra, 

vata aj.) 

léky s peniciliny, streptomyciny, 
deriváty 

léky s peniciliny proti streptokokům (AUGMENTIN, 
AMOKSIKLAV, AMOKLEN) 
léky proti tuberkulóze (STREPTOMYCIN) 

léky s jinými antibiotiky DEOXYMYKOIN, ERYTROMYCIN, CEFZIL 

léky s inzulínem léky na diabetes (HUMALOG, LANTUS, NOVORAPID) 

léky s hormony, steroidy (ne atb) 
kortikosteroidy proti zánětu (PREDNISON, ELOCOM), 
antikoncepce 

léky s alkaloidy (ne antibiotika a 
hormony) 

opiové alkaloidy (CODEIN, TRAMAL) 
rulík zlomocný (ATROPIN) 
léky proti malárii (CHININ) 

ostatní léky vícesložkové 

léky na bolesti (ATARALGIN, SARIDON, MIGRALGIN, 
PANADOL EXTRA), léky na zvýšený tlak (PRESTARIUM, 
PRESTANCE) 
léky na kašel (STOPTUSIN, DITUSTAT) 

3004 léky 
odměřené (ne 
krev, antiséra, 

vata aj.) 

léky s peniciliny, streptomyciny  

léky s jinými antibiotiky  

léky s inzulínem  

léky s kortikosteroidními hormony  

léky s hormony, steroidy   

léky s alkaloidy   

léky s vitamíny a provitamíny 
multivitaminy (CENTRUM, SPEKTRUM), vitaminy 
(CELASKON, B-KOMPLEX) 

ostatní léky ze smíšených a 
nesmíšených výrobků 

 

3005 vata, gáza, 
obinadla apod. 

náplasti a jiné s přilnavou vrstvou SPOFAPLAST, URGO, HANSAPLAST 

vata, gáza, obinadla (potažené 
farmaceutickou látkou) 

obvazová/buničitá vata, zn. HARTMANN 

3006 jiné 
farmaceutické 

zboží 

sterilní chirurgický katgut, bariéry, 
šicí materiály, tkaninové náplasti 

 

reagencie krevních skupin  

kontrastní prostředky pro RTG   

zubní cementy, kostní cementy  

krabice první pomoci  

antikoncepční přípravky  

gelové přípravky  

zařízení rozpoznatelná pro 
stomické použití 
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3.2.1 Porovnání dovozu a vývozu z/do ČR za období 2006-2016 

V období 2006 až 2016 byl porovnán dovoz a vývoz, a to dle hodnoty zboží v korunách 

a také v objemu zboží v kilogramech. Pro statistiku objemu zboží vyvezeného a dovezeného 

nejsou v letech 2006 až 2008 kompletní data, tudíž porovnání je uvedeno až od roku 2009. 

Hodnoty za konkrétní roky v daném období pro vývoz a dovoz jsou uvedeny v následující 

tabulce 8, a to včetně bilance, která udává, zda v dané rok převyšoval vývoz nebo dovoz. 

Celkem bylo za období 2006-2016 dovezeno farmaceutické zboží v hodnotě 832,5 mld. Kč, 

vyvezeno zboží v hodnotě 381 mld. Kč. Hmotnost převezeného farmaceutického zboží je 

uvedena v období 2009-2016, přičemž za toto období činil dovoz 384,5 milionů kg zboží 

a vývoz 331,2 milionů kg zboží. Celková bilance (porovnání zda převyšuje dovoz či vývoz) za 

období 2006-2016 činí -451,4 mld. Kč, a znamená, že ČR za toto období více farmaceutické 

zboží dovážela. [25] 

  Tabulka 8: Hodnoty dovozu a vývozu farmaceutického zboží v letech 2006-2016 včetně 

bilance. [25] 

Období 

Dovoz Vývoz Bilance 

hodnota v CZK 
hmotnost 

zboží v kg 
hodnota v CZK 

hmotnost 

zboží v kg 
hodnota v CZK 

2006 48 833 346 000 - 17 421 195 000 - -31 412 150 000 

2007 59 455 909 000 - 20 762 535 000 - -38 693 373 000 

2008 63 309 634 000 - 22 527 761 000 - -40 781 873 000 

2009 71 828 821 000 55 673 402 24 823 425 000 35 115 858 -47 005 396 000 

2010 71 121 045 000 44 625 013 29 802 821 000 33 931 169 -41 318 224 000 

2011 73 785 253 000 43 081 336 30 323 029 000 37 735 340 -43 462 224 000 

2012 73 965 718 000 48 054 276 30 886 282 000 39 143 148 -43 079 436 000 

2013 75 352 233 000 43 418 686 35 895 113 000 42 845 514 -39 457 120 000 

2014 93 707 908 000 45 033 339 54 678 980 000 45 124 148 -39 028 928 000 

2015 98 901 603 000 49 850 862 56 109 777 000 47 468 876 -42 791 826 000 

2016 102 219 566 000 54 817 996 57 842 457 000 49 905 212 -44 377 109 000 
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V tabulce 8 můžeme kromě dat za jednotlivé roky pozorovat i vývoj bilance, kdy nejmenší 

rozdíl mezi vývozem a dovozem byl v roce 2006 – 31,4 mld. Kč, největší rozdíl pak nastal 

v roce 2009 – 47 mld. Kč. Vývoj a porovnání dovozu a vývozu dle hodnoty zboží v daném 

období můžeme sledovat na následujícím grafu 1. 

Graf 1: Porovnání dovozu a vývozu mezi lety 2006-2016 dle hodnoty zboží v Kč. [25] 

 

V grafu 1 je patrné, že jak dovoz, tak vývoz dle hodnoty objemu převezeného zboží 

meziročně neustále roste. Obě křivky mají přibližně stejný průběh, z čehož lze soudit, že 

dovoz i vývoz se vyvíjí stejným tempem. Výjimečný je pouze rok 2009, kdy hodnota zboží 

v korunách činila 71,8 mld. Kč, o rok později v roce 2010 pak 71,1 mld. Kč. Významným 

obdobím je přelom let 2013 a 2014, kdy následuje strmý nárůst dovozu i vývozu, konkrétně 

dovoz vzroste o 18,4 mld. Kč a vývoz o 18,8 mld. Kč, což je v grafu zřetelně viditelné. Vývoj 

a porovnání dovozu a vývozu dle přepraveného objemu zboží v daném období můžeme 

sledovat na následujícím grafu 2. 
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Graf 2: Porovnání dovozu a vývozu mezi lety 2009-2016 dle objemu zboží v kg. [25] 

 

Graf 2 ukazuje zajímavé srovnání vývozu a dovozu. Vývoz během let 2009 až 2016 až na 

drobný pokles v roce 2010 stále roste, křivka znázorňující dovoz má ale velmi nerovnoměrný 

průběh. V roce 2009 byla hodnota objemu přepraveného zboží přibližně 55,8 milionů kg, 

v dalších letech 2010 a 2011 následuje propad na hodnotu 43 milionů a pak opět mírný růst 

v roce 2012 na hodnotu 48 milionů, po kterém následuje opět pokles v roce 2013 na hodnotu 

43,4 milionů. Od tohoto roku pak následuje vzrůst, kdy v roce 2016 dovoz dosahuje hodnot 

přibližně stejných jako před 7 lety v roce 2009. Zajímavým místem je rok 2013 a 2014, kde 

se křivky pro dovoz a vývoz takřka překrývají, z čehož je zřejmé, že v tomto období bylo 

dovezen a přivezen přibližně stejný počet kilogramů farmaceutického zboží, konkrétně pro 

rok 2013 činil rozdíl 0,57 milionů kg s převládajícím dovozem, v roce 2014 pak rozdíl činil 

90 809 kg s převládajícím vývozem. 

Pokud porovnáme graf 1 a graf 2, dojdeme k zajímavé skutečnosti, že vývoj křivek pro vývoz 

je podobný u hodnot zboží v korunách i pro hodnotu objemu zboží v kilogramech. Z toho lze 

usuzovat, že vyvážíme v daném období určitý objem zboží v přibližně stále stejné hodnotě, 

tedy když se zvýšil objem zboží, narostla i vykazovaná hodnota. U křivek pro dovoz je ale 

situace zcela odlišná, křivka hodnoty zboží v korunách má stoupající tendenci, kdežto křivka 

objemu přepraveného zboží v kilogramech má nerovnoměrný vývoj. Z toho lze usuzovat, že 
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například v roce 2010 bylo přepraveno o 9 milionů kg zboží méně než v roce 2009, ale 

v grafu 1 vidíme, že hodnota zboží v roce 2010 pouze mírně poklesla o 700 milionů Kč, 

z čehož je zřejmé, že v roce 2010 ČR dovezla vyšší podíl farmaceutického zboží s vyšší 

cenou. Stejná situace se opakuje i v roce 2011, 2013 a 2014. V roce 2015 a 2016 již pak 

hodnota objemu přepraveného zboží roste, stejně jako roste i hodnota zboží v korunách, lze 

tedy usuzovat, že opět poklesl podíl drahého farmaceutického zboží, které k nám bylo 

dovezeno, a navýšil se objem levnějšího zboží. 

3.2.2 Porovnání dovozu a dovozu jednotlivých skupin farmaceutického zboží 

v roce 2016 

Pro zmapování současného stavu přepravy farmaceutického zboží jsem provedla srovnání 

dovozu a vývozu, opět dle hodnoty zboží i jeho hmotnosti. Jak vyplývá z předchozí kapitoly, 

dovoz i vývoz má v současné době rostoucí tendenci v obou charakteristikách, lze tedy 

očekávat, že i nadále v dalších letech objemy a hodnoty dovozu a vývozu porostou. Za rok 

2016 bylo dovezeno do ČR celkově 54 817 996 kg farmaceutického zboží v hodnotě 102,2 

miliard Kč, vyvezeno bylo 49 905 212 kg v hodnotě 57,8 miliard Kč. Z uvedených hodnot 

vyplývá, že bilance činila -44,3 miliardy Kč, tedy že převládal dovoz a to přibližně 

dvojnásobně nad vývozem. Tabulka 9 zobrazuje podrobný rozpis skupin farmaceutických 

výrobků (HS4) a jejich podskupiny (HS6); ke každé skupině a podskupině je uvedena 

hodnota vývozu a dovozu v kilogramech i v korunách, a také bilance určující zda pro danou 

skupinu převládal vývoz či dovoz.  
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Tabulka 9: Hodnoty dovozu a vývozu farmaceutického zboží v roce 2016 včetně bilance. [25] 

 
 

Dovoz Vývoz Bilance 

nomenk
latura 

podskupina 
nomenklatury 

hodnota v CZK 
hmotnost 

zboží v kg 
hodnota v CZK 

hmotnost 

zboží v kg 
hodnota v CZK 
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celkem 150 315 000 4 397 58 868 000 11 865 -91 447 000 

výtažky ze žláz, 
orgánů a jejich 

výměšků 
85 725  000 2 458 6 738 000 104 -78 987 000 

látky lidské, ostatky 
k terapeutickým 
účelům, heparin 

64 590 000 1 939 52 130 000 11 761 -12 461 000 

3
0
0
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v
a
c
í 

celkem 15 208 694 000 886 110 5 513 217 000 2 549 805 -9 695 478  000 

antiséra a jiné krevní 
složky 

11 254 949 000 292 728 2 823 038 000 923 057 -8 431 911 000 

očkovací látky pro 
humánní lékařství 

2 534 117 000 119 051 533 229 000 15 978 -2 000 888 000 

očkovací látky pro 
veterinární lékařství 

408 706 000 58 979 1 444 174 000 938 908 1 035 468 000 

krev lidská, živočišná, 
toxiny, kultury 

mikroorganismů aj. 
1 010 923 000 415 352 712 775 000 671 863 -298 147 000 

3
0
0
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a
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celkem 693 232 000 81 178 2 113 634 000 1 020 843 1 420 403 000 

léky s peniciliny, 
streptomyciny, 

deriváty 
417 000 202 759 000 616 342 000 

léky s jinými antibiotiky 5 281 000 7 216 31 909 000 132 944 26 628 000 

léky s inzulínem 3 656 000 280 9 375 000 791 5 719 000 

léky s hormony, 
steroidy (ne 
antibiotika) 

6 409 000 78 8 473 000 1 741 2 063 000 

léky s alkaloidy (ne 
antibiotika a hormony) 

663 000 452 3000 2 -660 000 

ostatní léky 
vícesložkové 

676 805 000 72 951 2 063 116 000 884 749 1 386 311 000 

3
0
0
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) celkem 80 593 604 000 41 078 333 41 463 516 000 18 193 892 -39 130 088  000 

léky s peniciliny, 
streptomyciny, 

deriváty 
655 731 000 367 991 131 690 000 266 415 -524 041 000 

léky s jinými antibiotiky 2 593 543 000 730 502 590 205 000 151 102 -2 003 338 000 

léky s inzulínem 3 366 958 000 417 633 1 513 512 000 121 372 -1 853 446 000 

léky 
s kortikosteroidními 
hormony, deriváty 

2 217 811 000 347 218 1 741 408 000 557 695 -476 403 000 

léky s hormony, 
steroidy (ne 
antibiotika) 

4 252 867 000 602 240 2 331 289 000 310 827 -1 921 578 000 

léky s alkaloidy (ne 
antibiotika a hormony) 

1 046 355 000 347 233 895 329 000 214 438 -151 026 000 
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Z tabulky je patrné, že dovozu i vývozu dominuje skupina 3004 s odměřenými léky, výrazně 

převyšuje dovoz nad vývozem u skupiny 3001 (žlázy k organoterapeutickým účelům, 

výtažky), 3002 (krev lidská, živočišná, antiséra, očkovací látky) a 3006 (jiné farmaceutické 

zboží), výrazně Česká republika vyváží skupiny 3003 (léky neodměřené) a 3005 (vata, gáza, 

obinadla). V bilanci pak v kladných hodnotách (tedy že vývoz převyšuje dovoz), vychází 

podskupiny výrobků: očkovací látky pro veterinární lékařství; léky s peniciliny, inzulínem, 

antibiotiky, hormony a alkaloidy (vše neodměřené); dále pak vata, gáza a obinadla, která 

jsou potažena farmaceutickou látkou; krabice první pomoci a gelové přípravky. Následující 

grafy 3 až 6 znázorňují podíly jednotlivých skupin na dovozu a vývozu pro příslušné 

ukazatele. 

 

 

 

léky s vitamíny a 
provitamíny apod. 

1 021 864 000 1 108 121 190 614 000 241 874 -831 249 000 

ostatní léky ze 
smíšených a 

nesmíšených výrobků 
65 438 476 000 37 157 396 34 069 468 000 16 330 167 -31 369 008 000 

3
0
0
5
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a
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a

d
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 a
p
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d

. celkem 1 556 704 000 6 664 825 6 797 726 000 26 218 135 5 241 023  000 

náplasti a jiné zboží 
s přilnavou vrstvou 

458 400 000 945 266 250 583 000 874 810 -207 817 000 

vata, gáza, obinadla 
(potažené 

farmaceutickou látkou) 
1 098 304 000 5 719 559 6 547 144 000 25 343 325 5 448 840 000 

3
0
0
6
 

ji
n
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a
rm

a
c
e
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ti
c
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celkem 2 707 763 000 1 840 433 686 892 000 668 816 -2 020 871  000 

sterilní chirurgický 
katgut, bariéry, šicí 
materiály, tkaninové 

náplasti 

388 112 000 408 194 303 460 000 116 704 -84 652 000 

reagencie krevních 
skupin 

83 441 000 49 780 27 254 000 5 385 -56 186 000 

kontrastní prostředky 
pro RTG vyšetření 

829 418 000 190 328 5 632 000 1 527 -823 786 000 

zubní cementy, 
cementy kostní 
rekonstrukce 

260 774 000 182 312 
154 897 000 

112 476 -105 877 000 

krabice první pomoci 76 089 000 396 024 83 537 000 288 015 7 447 000 

antikoncepční 
přípravky založené na 

hormonech 
659 837 000 186 238 59 682 000 8 432 

-600 154 000 

gelové přípravky 36 632 000 150 016 51 057 000 130 189 14 425 000 

zařízení rozpoznatelná 
pro stomické použití 

373 459 000 277 540 1 373 000 6 089 -372 086 000 
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Graf 3: Podíl skupin farmaceutického zboží na dovozu za rok 2016 (z celkové hodnoty 

zboží). [25] 

 

Graf 4: Podíl skupin farmaceutického zboží na dovozu za rok 2016 (z celkové hmotnosti 

zboží). [25] 
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Z grafů 3 a 4 je vidět, že u obou ukazatelů hmotnost zboží i hodnota zboží převažuje 74% 

respektive 80% podílem skupina 3004 s odměřenými léky. Na grafu 3 vidíme, že ve srovnání 

dle hodnoty zboží v korunách jsou skupiny 3001, 3003, 3005 a 3006 vůči 80% zastoupení 

odměřených léků zanedbatelné, 15 % podílu dosahuje skupina 3002 s lidskou a živočišnou 

krví, antiséry a očkovacími látkami. Graf 4 ukazující hodnoty objemu dovozu v kilogramech, 

zde je situace odlišná – skupina 3004, odměřené léky se dováží v 75% celkového objemu 

zboží, skupiny 3005 vata, gáza a obinadla a 3006 jiné farmaceutické zboží pak zaujímají 

shodně 12% dovozu. 

Graf 5: Podíl skupin farmaceutického zboží na vývozu za rok 2016 (z celkové hodnoty 

zboží). [25] 

 
 

Graf 5 ukazuje podíly jednotlivých skupin farmaceutického zboží dle hodnoty a opět jasně 

převládá vývoz skupiny 3004 odměřených léků (74%), dále 3005 vata, gáza, obinadla (12%), 

3002 lidská a živočišná krev a očkovací látky (10%) a 4% podíl na celkovém vývozu má 

skupina 3003 neodměřené léky. 
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Graf 6: Podíl skupin farmaceutického zboží na vývozu za rok 2016 (z celkové hmotnosti 

zboží). [25] 

 

V grafu 6, který ilustruje vývoz dle přepravené hmotnosti zboží, je ale situace velmi rozdílná -

 největší podíl (54%) na celkové vyvezené hmotnosti zboží zaujímá skupina 3005 vata, gáza, 

obinadla, podíl 38% pak 3004 odměřené léky a dále s 5% podílem 3002 krev a očkovací 

látky.  

3.2.3 Dovozní země  

Tabulka 10 zobrazuje vždy 15 největších dovozních zemí dle hodnoty zboží a 15 největších 

dovozců dle hmotnosti přivezeného zboží. Největším dovozcem je Německo a Francie, a to 

v obou ukazatelích. Mezi pěti největšími dovozci ale figurují i země jako Švýcarsko, které je 

třetím největším dovozcem dle hodnoty zboží, ve srovnání dle objemu zboží je však až na 

13. pozici, lze tedy usuzovat, že dovážíme ze Švýcarska malý objem farmaceutických 

výrobků (924 393 kg) ve velmi vysoké hodnotě v korunách, jelikož hodnota zboží 

dovezeného ze Švýcarska byla v roce 2016 6,3 miliardy. Stejná situace vzniká i pro státy 

jako je Polsko a Čína, kdy oba státy vyváží vysoký objem zboží (2. a 4. pozice), ale Polsko je 

ale dle hodnoty zboží až na 10. pozici, Čína se do tabulky s 15 dovozci nevešla. Lze tedy 

usuzovat, že z těchto států se dováží vysoký objem zboží s nízkou hodnotou. 
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Tabulka 10: Největší dovozní země dle hodnoty zboží v Kč a objemu zboží v kg. [25] 

země (dovoz) hodnota zboží v CZK země (dovoz) 
objem 

zboží v kg 

Německo 19 925 833 000 Německo 20 951 647 

Francie 8 974 997 000 Polsko 4 899 541 

Švýcarsko 6 382 134 000 Francie 4 878 377 

Itálie 6 169 299 000 Čína 3 077 950 

USA 5 889 427 000 Španělsko 2 862 432 

UK 5 454 854 000 Itálie 2 835 191 

Irsko 4 990 469 000 Rakousko 1 839 423 

Nizozemsko 4 691 241 000 Irsko 1 835 107 

Belgie 4 452 122 000 Belgie 1 568 796 

Polsko 3 406 671 000 UK 1 316 280 

Dánsko 3 331 531 000 Slovensko 1 127 670 

Slovensko 3 269 632 000 Indie 1 041 258 

Rakousko 2 969 581 000 Švýcarsko 924 393 

Maďarsko 2 938 058 000 Maďarsko 848 356 

Španělsko 2 680 711 000 Nizozemsko 785 010 

 

Největšími dovozci jsou tedy: Německo, Polsko, Francie, Čína, Španělsko; dle hodnoty zboží 

pak také Švýcarsko, Itálie, USA. Tabulka 11 ukazuje podrobně popis toho, jaké druhy 

farmaceutického zboží (dle podskupin HS6) největší dovozci do ČR dovážejí a v jakém 

objemu. Z tabulky je patrné, že již v předchozím odstavci zmíněné Polsko a Čína dovážejí 

hlavně odměřené léky, vatu, gázu, obinadla a ostatní farmaceutické zboží (např. krabice 

první pomoci) ve velkém objemu. Švýcarsko naopak dováží odměřené léky a specializované 

léky na zjišťování krevních skupin, zubní a kostní cementy apod., jejichž hodnota je mnohem 

vyšší. Grafy 7 a 8 pak ilustrují rozdíly v dovozu mezi dovozními zeměmi, velmi patrná je 

dominance farmaceutického zboží z Německa. 
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Tabulka 11: Dovážené druhy zboží největšími dovozci. [25] 

Země dovážené farmaceutické zboží 

Německo 

odměřené léky (ostatní léky ze smíšených a nesmíšených výrobků, léky 
s vitamíny a provitamíny, léky s inzulínem) - 15,3 milionů kg 
vata, gáza, obinadla – 0,98 milionů kg 
jiné farmaceutické zboží (sterilní chirurgický katgut, bariéry, šicí materiály, 
zařízení pro stomické použití, antikoncepční přípravky s hormony) – 0,91 
milionů kg 

Polsko 

odměřené léky (ostatní léky ze smíšených a nesmíšených výrobků, léky 
s antibiotiky, léky s vitamíny a provitamíny) – 4,4 milionů kg 
vata, gáza, obinadla – 0,22 milionů kg 
jiné farmaceutické zboží (gelové přípravky, sterilní chirurgický katgut, bariéry, 
šicí materiály, krabice první pomoci) – 21 864 kg 

Francie 

odměřené léky (ostatní léky ze smíšených a nesmíšených výrobků, léky 
s hormony a steroidy, léky s vitamíny a provitamíny) – 3,9 milionů kg 
vata, gáza, obinadla – 0,75 milionů kg 
krev lidská, antiséra, očkovací látky – 79 993 kg 

Čína 

vata, gáza, obinadla – 2,73 milionů kg 
jiné farmaceutické zboží (krabice první pomoci, gelové přípravky, cementy 
zubní a kostní) – 0,22 milionu kg 
odměřené léky (ostatní léky ze smíšených a nesmíšených výrobků, léky 
s kortikosteroidními hormony a deriváty) – 19 113 kg 

Španělsko 

odměřené léky (ostatní léky ze smíšených a nesmíšených výrobků, léky 
s kortikosteroidními hormony a deriváty, léky s antibiotiky) – 2,6 milionů kg 
vata, gáza, obinadla – 0,15 milionů kg 
jiné farmaceutické zboží (gelové přípravky, antikoncepční přípravky s hormony) 
– 60 638 kg 

Švýcarsko 

odměřené léky (ostatní léky ze smíšených a nesmíšených výrobků, léky 
s vitamíny a provitamíny, léky s hormony a steroidy) – 0,8 milionů kg 
jiné farmaceutické zboží (reagencie krevních skupin, zařízení pro stomické 
použití, cementy zubní a kostní) – 38 732 kg 
vata, gáza, obinadla – 30 516 kg 

Itálie 

odměřené léky (ostatní léky ze smíšených a nesmíšených výrobků, léky 
s inzulínem, léky s antibiotiky) – 2,6 milionů kg 
jiné farmaceutické zboží (kontrastní prostředky pro RTG vyšetření, sterilní 
chirurgický katgut, bariéry, šicí materiály, gelové přípravky) – 99 050 kg 
vata, gáza, obinadla – 33 561 kg 

USA 

odměřené léky (ostatní léky ze smíšených a nesmíšených výrobků, léky 
s inzulínem, léky s antibiotiky) – 143 040 kg 
krev, antiséra, očkovací látky – 56 527 kg 
vata, gáza, obinadla – 41 499 kg 
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Graf 7: Dovozní země dle objemu zboží v kg za rok 2016. [25] 

 

Graf 8: Dovozní země dle hodnoty zboží v Kč za rok 2016. [25] 
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3.2.4 Vývozní země 

Tabulka 12 zobrazuje vždy 15 zemí, do kterých nejvíce vyvážíme dle hodnoty zboží a 15 

zemí, do kterých nejvíce vyvážíme farmaceutické zboží dle hmotnosti. Nejvíce zboží se 

vyváží do Německa, Polska a na Slovensko. Obdobně jako v tabulce s dovozními zeměmi 

i zde můžeme vidět, že se v předních hodnotách vyskytuje Dánsko na druhé pozici dle 

hodnoty zboží v korunách s hodnotou 9,6 miliardy, dle objemu zboží, které do Dánska ČR 

vyveze je ale až na 15. pozici. Do Velké Británie vyvážíme zboží jako 4. nejhodnotnější, do 

tabulky s patnácti zeměmi, kam směřuje náš vývoz nejvíce, se ale Velká Británie ani 

nedostala. Pravděpodobně se bude do těchto zemí obdobně jako u Švýcarska vyvážet malé 

množství zboží ve vysoké hodnotě. Ve srovnání zemí dle vývozu v kilogramech je také vidět, 

že vyvážíme do zemí jako je Rumunsko či Ukrajina, které v tabulce dovozních zemí 

nefigurují vůbec, jelikož z nich dovážíme jen velmi málo, naopak ale vývoz z ČR do těchto 

zemí je vysoký. 

Tabulka 12: Největší vývozní země dle hodnoty zboží v Kč a objemu zboží v kg. [25] 

země (vývoz) hodnota zboží v CZK země (vývoz) 
objem 

zboží v kg 

Německo 15 562 111 000 Německo 10 159 423 

Dánsko 9 665 039 000 Polsko 6 057 623 

Slovensko 7 019 625 000 Belgie 5 757 396 

UK 2 346 935 000 Francie 5 557 811 

Polsko 2 341 317 000 Slovensko 5 014 662 

Rusko 2 304 827 000 Rusko 2 251 438 

USA 2 201 344 000 Švédsko 2 086 814 

Nizozemsko 2 036 305 000 Rakousko 2 022 784 

Francie 1 977 780 000 USA 1 797 433 

Belgie 1 894 252 000 Španělsko 1 294 044 

Rakousko 1 661 129 000 Maďarsko 1 008 273 

Maďarsko 1 483 783 000 Ukrajina 927 490 

Švédsko 843 706 000 Nizozemsko 687 989 

Litva 765 714 000 Rumunsko 633 068 

Chorvatsko 625 748 000 Dánsko 573 929 
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Největšími cíli vývozu jsou tedy: Německo, Polsko, Belgie, Francie, Slovensko; dle hodnoty 

zboží pak také Velká Británie a Dánsko. Tabulka 13 ukazuje podrobně popis toho, jaké druhy 

farmaceutického zboží (dle podskupin HS6) se z ČR nejvíce vyvážejí, do jakých zemí 

a v jakém objemu. Z tabulky je patrné, že do Velké Británie a Dánska vyvážíme například 

očkovací látky nebo léky s hormony, které budou mít větší hodnotu; nejvíce se ale do 

ostatních zemí vyváží vata, gáza, obinadla, odměřené a neodměřené léky a jiné 

farmaceutické zboží (jako gelové přípravky, krabice první pomoci apod.), které se vyvážejí ve 

velkém objemu, ale mají nižší hodnotu. Grafy 9 a 10 pak ilustrují rozdíly mezi cíli vývozu, 

patrná je opět dominance vývozu farmaceutického zboží do Německa, ovšem rozdíl mezi 

dalšími dvěma zeměmi není tak velký jako u dovozu. 

Tabulka 13: Vyvážené druhy zboží do největších cílů vývozu. [25] 

Země vyvážené farmaceutické zboží 

Německo 

vata, gáza, obinadla – 7 milionů kg 
odměřené léky (ostatní léky ze smíšených a nesmíšených výrobků, léky 
s vitamíny a provitamíny, léky s hormony a steroidy) – 2,2 milionů kg 
krev, antiséra, očkovací látky – 0,45 milionů kg 

Polsko 

odměřené léky (ostatní léky ze smíšených a nesmíšených výrobků, léky 
kortikosteroidními hormony a deriváty, léky s hormony a steroidy) – 3,5 milionů 
kg 
vata, gáza, obinadla – 1,5 milionů kg 
neodměřené léky (vícesložkové ostatní léky, léky s antibiotiky) – 0,49 milionu 
kg 

Belgie 
vata, gáza, obinadla – 5,5 milionů kg 
jiné farmaceutické zboží (gelové přípravky, krabice první pomoci) – 86 095 kg 
krev lidská, antiséra, očkovací látky – 54 519 kg 

Francie 

vata, gáza, obinadla – 5,2 milionů kg 
odměřené léky (ostatní léky ze smíšených a nesmíšených výrobků, léky 
s kortikosteroidními hormony a deriváty, léky s hormony a steroidy) – 0,25 
milionů kg 
krev lidská, antiséra, očkovací látky – 60 092 kg 

Slovensko 

odměřené léky (ostatní léky ze smíšených a nesmíšených výrobků, léky 
s peniciliny a streptomiciny, léky s vitamíny a provitamíny) – 2,8 milionů kg 
vata, gáza, obinadla – 1,1 milionů kg 
jiné farmaceutické zboží (krabice první pomoci, sterilní chirurgický katgut, 
bariéry, šicí materiály, gelové přípravky) – 0,21 milionů kg 

UK 

odměřené léky (ostatní léky ze smíšených a nesmíšených výrobků, léky 
s kortikosteroidními hormony a deriváty, léky s hormony a steroidy) – 0,38 
milionů kg 
krev lidská, antiséra, očkovací látky – 60 627 kg 
vata, gáza, obinadla – 51 099 kg 

Dánsko 

odměřené léky (ostatní léky ze smíšených a nesmíšených výrobků, léky 
s kortikosteroidními hormony a deriváty, léky s hormony a steroidy) – 0,52 
milionů kg 
krev lidská, antiséra, očkovací látky – 20 279 kg 
neodměřené léky (vícesložkové ostatní léky, léky s hormony a steroidy) – 6 548 
kg 

 



47 
 

Graf 9: Největší cíle vývozu dle objemu zboží v kg za rok 2016. [25] 

 

Graf 10: Největší cíle vývozu dle hodnoty zboží v Kč za rok 2016. [25] 
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4. Přeprava a skladování zboží při kontrolované teplotě 

Zboží přepravované při kontrolované teplotě musí být přepravováno při podmínkách, které 

zaručují, že bude zachována jeho kvalita. Vždy musí být dodrženy teploty pro skladování 

a přepravu, jež doporučuje výrobce, což vyžaduje použití speciálních skladovacích 

a přepravních zařízení. Přeprava a distribuce zboží je velmi rozmanitá, proto existuje mnoho 

druhů distribučních řetězců. V nejjednodušší formě jde o přepravu zboží přímo mezi 

výrobcem a konečným zákazníkem, mnohem častěji jde ale o komplexnější formu 

distribučního řetězce zahrnujícího mnoho skladovacích a přepravních zařízení (včetně těch 

na letištích nebo v přístavech) a velkého množství rozmanitých přepravních prostředků. 

Správná skladovací a distribuční praxe vyžaduje, aby skladovací prostory pro zboží citlivé na 

teplotu splňovaly předepsané teplotní limity a pokud jsou vyžadovány speciální podmínky 

výrobcem, pak musí tyto podmínky být dodrženy, monitorovány a pravidelně kontrolovány. 

Kontrolní zařízení by měla být kalibrována a kontrolována v předepsaných časových 

intervalech. Zboží citlivé na teplotu je nutné přepravovat takovým způsobem, aby nedošlo 

k vystavení zboží nepřijatelným vysokým i nízkým teplotám. [26] 

4.1 Skladování a přeprava při nízkých kontrolovaných teplotách 

4.1.1 Skladování při nízkých kontrolovaných teplotách 

Skladování při nízkých teplotách lze rozlišit na několik druhů, které se liší použitím různých 

druhů a velikostí chladících nebo mrazících zařízení. Zboží citlivé na teplotu se nejčastěji 

skladuje v chladicích zařízeních pro maloobjemové nebo velkoobjemové skladování 

v otevřených chladicích zařízeních a mrazácích. 

Maloobjemové skladování 

Domácí chladničky jsou vhodným zařízením pro skladování malých objemů teplotně citlivého 

zboží, z farmaceutických výrobků jde o zařízení vhodné pro skladování například očních 

kapek, které vyžadují skladování v chladu, ale jsou méně náchylné ke krátkodobým výkyvům 

teplot mimo doporučené teplotní rozmezí. Domácí chladničky nejsou obecně vhodné pro 

skladování rizikových farmaceutických výrobků, jelikož nedisponují přesným kontrolním 

zařízením, které by teplotu v chladničce dokázalo udržet v rozmezí 5 ± 3°C. Chladničky jsou 

vhodným zařízením pro skladování zboží citlivého na teplotu v rozmezí 2 – 8°C. Chladnička 

musí být vybavena alespoň teploměrem, který měří minimální a maximální teploty a je 

umístěn mezi zbožím tak, aby měření nebylo ovlivňováno otvíráním a zavíráním dveří. 

Minimální a maximální teploty se denně zaznamenávají.  

Při nakládání zboží se musí dávat pozor, aby zboží nebylo uloženo vedle nebo poblíž 

chladící destičky tak, že by teplota zboží klesla pod minimální teplotu doporučenou 
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výrobcem. Zároveň musí být dostatek místa mezi zbožím a povrchem chladícího zařízení, z 

důvodu zajištění cirkulace vzduchu. V případě skladování rizikového farmaceutického zboží 

musí být teplota udržována mezi 2 až 8°C a musí být měřena teploměrem s přesností 

±0,5°C, který je čitelný z venkovní strany chladničky. Teplotní sonda by měla být umístěna 

uvnitř zboží tak, aby zaznamenávala teplotu zboží a ne pouze teplotu vzduchu uvnitř 

chladničky. Doporučuje se, aby k teploměru byl připojen i alarm, který musí být pravidelně 

kontrolován a v případě, že má termostat poruchu, na ni upozorní. V takovém případě ale 

musí být termostat schopen udržet teplotu tak, aby se tato teplota nesnížila pod 

doporučenou hodnotu. Chladničky by měly být umístěny v prostředí, kde okolní teplota nemá 

vliv na kontrolovanou teplotu uvnitř chladicí jednotky. Chladnička by neměla být umístěna 

například v chladném nakládacím prostoru nebo v místě s potenciálním zdrojem tepla. 

Většina chladniček funguje efektivně v prostředí s okolní teplotou mezi 10 až 32°C. 

Velkoobjemové skladování 

Velké chladničky (nad 6m2) a chladicí místnosti musí být vybaveny vhodným elektronickým 

zařízením pro měření teploty uskladněného zboží. Denně musí být z měřícího zařízení 

odčítány teploty, které musí být uchovávány v logbooku. Měřící zařízení musí být schopno 

pokračovat v zaznamenávání teplot i 48 hodin poté, co dojde k výpadku elektrického proudu; 

zároveň by měl být umístěn v chladicím zařízení i alarm upozorňující na poruchu. Ve velkých 

lednicích a chladicích místnostech je nutné provést zmapování rozložené teploty vzduchu 

uvnitř jednotky v prázdném a plném stavu. Rozložení teplot musí být pravidelně 

kontrolováno. Měřící teplotní sonda musí být umístěna mezi zbožím, v případě uskladnění 

teplotně rizikového zboží musí být umístěna mezi tímto zbožím, které je nejvíce náchylné 

k poklesu teplot. 

Pro chladící místnosti musí být provedeno zmapování vnitřní teploty pokaždé, když dojde 

k výrazným výkyvům teplot jako je například oprava, výměna chladicích destiček nebo 

změna dispozice skladovacích prostor. Pro chladicí místnosti je důležitější, aby se měřila 

teplota zboží, jelikož teplota vzduchu se mění kvůli otvírání a zavírání dveří. Z tohoto důvodu 

se zboží obzvláště citlivé na teplotu nad 8°C neumisťuje vedle dveří a zboží citlivé na teploty 

pod 2°C se neumisťuje poblíž chladicího ventilátoru. Měřicí sondy by měly být umístěny 

uvnitř zboží, aby krátkodobé zvýšení teploty (ke kterému může dojít právě při otevření dveří) 

nespustilo alarm. Alarm by měl být nastaven tak, aby se spustil vždy, než teplota poklesne 

pod +1°C. Všechny chladicí místnosti a velké lednice musí minimálně jednou ročně projít 

servisní prohlídkou, všechny chladící jednotky, včetně malých chladniček musí být 

pravidelně čištěny a dezinfikovány, stejně jako kontrolovány a kalibrovány jejich měřící 

zařízení. Zboží nikdy nesmí být skladováno přímo na podlaze chladicího zařízení. 
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Otevřená chladicí zařízení 

Otevřená chladicí zařízení používaná například v obchodech s potravinami jsou velmi 

náročná pro udržení kontrolované teploty. Tento druh skladování je obzvláště nevhodný pro 

skladování farmaceutických výrobků. Otevřené chladničky je možné použít pro krátkodobé 

skladování například zabaleného zboží čekajícího k odeslání, důležité je ale zajistit, aby 

nedošlo k jeho mrznutí. Z tohoto důvodu je nutné umístit mezi zboží teplotní sondu, která 

bude kontrolovat, aby k těmto mrazivým nepříznivým podmínkám nedošlo. 

Mrazáky 

Některé produkty je nutno skladovat v mrazácích, jsou to např. hluboce zmrazené potraviny, 

ale i některé farmaceutické výrobky je nutno skladovat za mrazivých podmínek. Množství 

produktů farmaceutického průmyslu (například výrobky z krve, produkty biotechnologií atd.), 

které je nutné skladovat zmrazené, neustále roste. Tyto výrobky musí být označené štítkem 

zmrazené (skladování pod -5°C) nebo hluboce zmrazené (skladování pod -15°C) nebo 

označené štítkem pro skladování v teplotním rozmezí -15 až -20°C. Mrazák musí být 

schopen udržet požadovanou teplotu ve všech částech uskladněného zboží. [26] 

4.1.2 Přeprava při nízkých kontrolovaných teplotách 

Okolní prostředí se liší v různých zemích, zároveň je velmi odlišné v různých ročních 

obdobích a musí se s tím počítat při přepravě zboží pod kontrolovanou teplotou. Je prakticky 

nemožné při přepravě zabezpečit zboží proti všem nepříznivým podmínkám, které se mohou 

při přepravě vyskytnout. Výjimkou jsou pouze přepravy na krátkou vzdálenost a v oblasti se 

stejnými klimatickými podmínkami. Typ přepravy se určuje podle velikosti nákladu, povahy 

přepravovaných produktů, a také podle náchylnosti zboží k vysokým a nízkým teplotám nebo 

kolísání teplot (mrznutí nebo tání) a době, po kterou bude zboží těmto podmínkám 

vystaveno. Objemné zboží by mělo být přepravováno v chladících jednotkách, jestliže 

přeprava trvá dlouho, stejně jako malé objemy rizikového zboží (např. vakcíny), u nichž 

mohou nastat velké výkyvy teplot, a doba přepravy překračuje 3 hodiny. U přeprav kratších 

než 3 hodiny lze přepravu realizovat prostřednictvím distributorů, kteří rozvážejí zboží 

koncovým zákazníkům v izolačním balení bez chladících elementů. 

Pro přepravu zboží pod kontrolovanou teplotou byl vyvinut velký počet kontejnerů, které jsou 

speciálně přizpůsobené pro přepravu teplotně citlivého farmaceutického zboží. Kontejnery 

jsou konstruovány z termoizolačních materiálů a obsahují přihrádky, jež izolují zboží od 

materiálů stabilizujících teplotu, jako jsou například eutektické destičky nebo balíčky s ledem. 

Je nezbytné, aby zboží, které podléhá denaturaci mrazem, bylo ochráněno tak, aby nedošlo 

k přímému kontaktu s balíčky s ledem a neochladilo se tedy na teploty pod 0°C. Materiály 
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stabilizující teplotu by měly být pečlivě vybrány, například suchý led nesmí být používán při 

přepravě lahví s gumovou zátkou, jelikož nízké teploty by mohly vést k popraskání gumy 

a vniknutí vzduchu nebo oxidu uhličitého do přepravované látky. Chladící vozidla nebo 

kontejnery vyrobené pro ochranu zboží před rostoucími teplotami, mohou být zároveň 

používány také pro ochranu zboží proti nízkým venkovním teplotám a mrazům. 

Teploty uvnitř rizikového zboží musí být striktně kontrolovány a monitorovány. Chladicí 

vozidla musí být vybavena zařízením pro neustálé zaznamenávání teplot nebo větším 

počtem teplotních čidel. Počet použitých teplotních čidel závisí na velikosti nákladu a čidla 

musí být rozmístěna tak, aby zajistila sledování teplot v celém nákladu. U velkého nákladu 

může být rozdíl mezi teplotami uvnitř nákladu a vně velmi znatelný, neboť může být teplota 

uvnitř vozidla ovlivněna venkovní teplotou, pokud vozidlo nebo kontejner není dobře teplotně 

izolován. Dopravce by měl vést průběžné záznamy o teplotách, aby mohl prokázat, že je 

schopen dodržet podmínky pro přepravu a zachovat tak kvalitu zboží. V případě malých 

zásilek přepravovaných po silnicích v menších teplotních kontejnerech, kde je přeprava 

uskutečněna v řádu hodin a ve stejných klimatických podmínkách (teplotní extrémy nejsou 

příliš obvyklé), je možné provádět monitorování teplot příležitostně v průběhu přepravy tak, 

aby ale byly zajištěny podmínky pro ochranu zboží. V případě letecké dopravy je zboží vždy 

teplotně monitorováno. 

Distributor musí zajistit, aby všichni, kteří přijdou během přepravy do styku se zásilkou, byli 

informováni o skutečnosti, že zboží vyžaduje speciální podmínky pro skladování a přepravu, 

například použitím varovných nálepek na vnějším obalu zásilky. Příjemce zásilky musí 

zajistit, aby toto zboží bylo přesunuto do skladu s náležitými podmínkami pro skladování, a to 

co nejdříve po přijetí a vždy nejpozději do dvou hodin. Je-li to nutné, dodavatel označí 

zásilku zřetelným označením, kdy bylo zboží vyndáno z chladících prostor a datem a časem, 

kdy musí být nejpozději umístěno zpět do chladicího skladu. Příjemce by se měl při přebírání 

zboží ujistit, že zboží bylo přepravováno v adekvátních podmínkách, a to tím způsobem, že 

si vytiskne výstupy z měřícího zařízení; možné je však i okamžité ruční přeměření teplotním 

čidlem v různých částech nákladu ještě před samotnou vykládkou. Všechny podmínky pro 

přepravu zboží musí být předem ujednány ve smlouvě o přepravě mezi distributorem 

a zákazníkem. [26] 

4.1.3 Skladování na chladném místě 

Určité druhy farmaceutického zboží bývají označené jako „zboží skladovatelné na chladném 

místě“ nebo „zboží skladovatelné mezi 8°C a 15°C“. Pokud je vyžadováno, aby zboží bylo 

skladováno v těchto podmínkách, ale není k dispozici vybavení zajišťující dané teplotní 

rozmezí, je možné zboží skladovat i při teplotách 2°C až 8°C, ale pouze v případě, že teplota 
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pod 8°C neovlivní vlastnosti zboží. Jinak musí být zboží vždy skladováno v nejchladnější 

části skladu, kde nedochází k ohřívání vzduchu (například prostor pro nakládku není vhodný) 

a teplota by neměla stoupnout nad 18°C. V případě, že si distributor není jist, jak správně 

manipulovat se zbožím takto označeným, měl vznést dotaz na výrobce. [26] 

4.2 Skladování při kontrolované pokojové teplotě 

Většina farmaceutických výrobků může být skladováno při podmínkách kontrolované 

pokojové teploty, aniž by došlo k změnám ve vlastnostech výrobku nebo jeho trvanlivosti. 

Tyto produkty jsou nejčastěji označeny nálepkami „neskladujte nad 25°C“. Režim 

kontrolované teploty zajišťuje, že zboží se nedostane do styku s extrémními vysokými 

a nízkými teplotami. Teplotní podmínky při skladování při pokojové teplotě se musí 

kontrolovat minimálně tím, že se do skladovacího prostoru umístí teploměr měřící minimální 

a maximální teploty. V případě vysokých nebo nízkých venkovních teplot musí být měření 

prováděno častěji, aby se zajistilo, že je zboží stále skladováno v adekvátních podmínkách. 

Sklady by měly být teplotně zmapovány tak, aby bylo zmapováno rozložení teplot vzduchu 

při extrémech venkovních teplot. V úvahu je potřeba brát i zvýšení teplot, ke kterému může 

dojít během vypnutí výhřevného systému během noci nebo víkendu, zvláště pak pokud je 

zboží uskladněno u oken, blízko topných těles nebo ve skladu se slabou izolací. V těchto 

prostorách, kde je rozložení teplot nestabilní, se farmaceutické výrobky nesmějí skladovat. 

Přeprava zboží, které vyžaduje pokojovou teplotu, je většinou uskutečňována 

v neizolovaných vozidlech nebo kontejnerech, což znamená, že zboží je vystaveno vlivu 

okolní teploty. Zejména v slunečných dnech v nevětraném kontejneru teplota stoupá rychle 

a zboží musí být před teplem ochráněno. Vysoké teploty totiž mohou ovlivňovat chemickou 

a fyzikální stabilitu výrobku, oproti tomu nízké okolní teploty mohou zapříčinit mrznutí a 

krystalizaci tekutých výrobků. [26] 

4.3 Princip a využití teplotního řetězce (cold chain) 

Nepřerušený teplotní řetězec zahrnuje na sebe navazující činnosti – výroby, skladování a 

distribuce pod kontrolovanou teplotou, ty pak zajišťují uchování výrobku v požadovaném 

teplotním rozmezí. Teplotní řetězec je používán pro ochranu, zajištění a prodloužení 

trvanlivosti výrobků, jako jsou čerstvé zemědělské produkty, mořské plody, mražené 

potraviny, chemikálie a farmaceutické výrobky a léky. Na rozdíl od ostatního zboží jsou 

výrobky přepravované v teplotním řetězci rychle zkazitelné a vždy jsou přepravovány přímo 

ke koncovému spotřebiteli. Běžně se v teplotním řetězci udržuje teplota v rozmezí 2 až 8°C, 

což je běžné teplotní rozmezí pro většinu farmaceutických výrobků a potravin, může být ale 

udržována teplota i v jiném rozmezí, pokud ji specifický přepravovaný produkt vyžaduje.  
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Při přepravě je důležité, aby dodavatel spolupracoval s přepravcem, a to zejména kvůli 

zajištění spojení s cargo aerolinkami, které zajišťují dokumentaci a sledování zásilek. Pro 

samotnou přepravu se používají nejčastěji chladící a mrazící nákladní vozy, dodávky, 

chladicí a mrazící nákladní lodě a kontejnery, zboží je vždy zabaleno v izolovaných baleních. 

Teploty při přepravě zboží jsou v přepravní jednotce vždy monitorovány tak, aby bylo při 

vykládce zřejmé, zda zboží bylo po celou dobu přepravy vystaveno pouze teplotám v daném 

teplotním rozmezí. Teplotní řetězec by měl být vždy neporušen po celou dobu přepravy 

zboží, proto by měla být minimalizována doba, po kterou je zboží vystaveno venkovním 

podmínkám, například při nakládce, vykládce nebo překládce zboží. Ta by se měla proto 

vždy odehrávat ve vychlazeném prostoru nebo by zboží mělo být uloženo v menších 

baleních, která jsou izolována, případně vybavena chladícími destičkami nebo ledem. 

Důležitost přepravy zboží pod kontrolovanou teplotou v teplotním řetězci ilustruje obrázek 1, 

na kterém jsou znázorněny teploty, kterým by bylo zboží vystaveno v různých fázích 

přepravního procesu, pokud by nebylo chráněno opatřeními teplotního řetězce. [27] 

 

Obrázek 1: Teploty, kterým je zboží vystaveno při běžném procesu přepravy bez režimu 

kontrolované teploty. [28] 
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Teplotní řetězec zahrnuje veškeré vybavení a zařízení pro přepravu a skladování, které je 

nezbytné pro přepravu výrobků vyžadujících nízkou kontrolovanou teplotu od výrobce až po 

konečného zákazníka. V každém případě by měla být přijata veškerá preventivní opaření 

v teplotním řetězci, která minimalizují vliv nepříznivých okolních podmínek na kvalitu 

a stabilitu přepravovaného zboží. Stále větší počet farmaceutických výrobků vyžaduje 

kontrolované skladování a přepravní podmínky, mezi tyto výrobky se řadí například vysoce 

rizikové výrobky, jako jsou vakcíny, inzulín, výrobky z krve a další bílkovinové materiály, jež 

vyžadují skladování mezi 2 až 8°C. Tyto produkty musí být ochráněné před mrazem, jelikož 

i velice krátké vystavení teplotám pod nulou může nevratně změnit strukturu bílkovin, což 

většinou vede ke snížení účinnosti výrobku. U jiných produktů, jako jsou například emulze 

nebo málo rozpustné látky, může při nízkých teplotách docházet k fyzikální nestabilitě.  

Při přípravách skladování a přepravy pod kontrolovanou teplotou, stejně jako při přepravě 

úplně nového produktu je pro distributora vhodné, aby si nechal zpracovat analýzu, které 

produkty jsou vysoce rizikové, středně rizikové nebo s menším rizikem při přepravě 

a skladování; tuto analýzu pak použije při rozhodování, jak s výrobky manipulovat. [26] 
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5. Kalkulace nákladů přepravy zboží při kontrolované teplotě 

5.1 Kalkulace nákladů v silniční nákladní dopravě 

Kalkulace nákladů obecně slouží k zjišťování a kontrole množství nákladů, ale také k výpočtu 

nákladů pro cenovou kalkulaci pro koncového zákazníka. Výsledkem této kalkulace je 

stanovení nákladů na určitý výkon, v silniční nákladní dopravě jde nejčastěji o Kč/tkm nebo 

Kč/km. Pro provedení kalkulace a určení nákladů je nutné sestavit tzv. kalkulační jednici, 

tedy přepravní výkon, na který budou náklady vypočtené. V silniční nákladní dopravě 

kalkulační jednice vychází nejčastěji z přepravních výkonů (přepravené tuny zboží, 

poštovních zásilek apod.) nebo dopravních výkonů (ujetý kilometr vozidla, hodina provozu 

vozidla, hodina letu atd.) [33] 

Náklady se v kalkulacích rozdělují na dvě základní skupiny – náklady přímé a nepřímé. 

Přímé náklady se vyznačují tím, že je možné je přímo určit na kalkulační jednotku. Pod 

pojmem přímé náklady zahrnujeme náklady materiálové, mzdové a ostatní přímé náklady. 

Naopak nepřímé náklady nelze na kalkulační jednotku jednoznačně určit, protože mohou 

spadat pod více kalkulačních jednic. Pod nepřímé náklady zahrnujeme fixní (jako je 

například výrobní režie, pod kterou můžeme zahrnout např. daně, odpisy, údržbu, nájem 

budov a vozidel apod.), nepřímé materiálové, nepřímé mzdové a administrativní náklady 

(správní režie, která zahrnuje např. účetní, nájem kanceláře, účet za telefon, pracovníky 

a úředníky apod.). Dalšími vlastními skupinami nákladů jsou dále náklady na marketing, 

reklamu a obchodní služby a náklady na výzkum a vývoj nových postupů a technologií. 

Obecně se celkové náklady rovnají součtu přímých a nepřímých nákladů. [33] 

5.2 Položky vstupující do kalkulace 

Do kalkulačního vzorce vstupuje mnoho položek. Patří mezi ně pohonné hmoty, přímý 

materiál a pneumatiky, odpisy (případně leasing), opravy a údržba, mzda řidičů, mýtné 

a režijní náklady. Jednotlivé položky jsou rozepsány níže. Kalkulace bude provedena pro 

přepravu farmaceutického zboží pod kontrolovanou teplotou prostřednictvím silniční nákladní 

dopravy. [30]   

5.2.1 Souprava 

Pro přepravu zboží pod kontrolovanou teplotou využiji soupravu složenou z tahače 

a chladírenského návěsu (tzv. frigo skříň). Parametry soupravy jsou uvedeny v následující 

tabulce 14. 
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Tabulka 14: Parametry soupravy. [30] [31] 

parametr hodnota 

hmotnost soupravy 40 t (20-22 t hmotnost nákladu) 

počet náprav 5 (2 osy tahač, 3 osy návěs) 

emisní kategorie tahače euro VI 

objem ložné plochy 33 europalet 

rozměry návěsu délka 13,60 m; šířka 2,45 m; výška 2,70 m 

objem nádrže 1000 l 

životnost soupravy 5 let 

pořizovací cena tahače 2 340 000 Kč 

pořizovací cena návěsu 1 300 000 Kč 

roční proběh soupravy 120 000 km 

průměrná spotřeba nafty na 100 km 30 l 

počet pneumatik 12 ks 

životnost pneumatik 180 000 km 

 

5.2.2 Pohonné hmoty 

Výpočet nákladů na pohonné hmoty (PHM), v našem případě motorové nafty, se odvíjí podle 

plánu, jak bude probíhat tankování pohonných hmot, spotřeby vozidla a v neposlední řadě 

také od ceny paliva za jednotku. V praxi se lze setkat s tím, že dopravce může preferovat 

vybrané čerpací stanice na trase, nebo má svou vlastní čerpací stanici a je snaha ujet 

s vozidlem co nejvíce kilometrů na pohonné hmoty, které byly natankovány do plné kapacity 

nádrže z vlastní čerpací stanice. Pro výpočet ale uvažuji tak, že v průběhu cesty vozidlo 

tankuje průběžně na čerpacích stanicích vyskytujících se na trase, vždy do naplnění nádrže. 

Vzhledem k tomu, že vozidlo tankuje pohonné hmoty i mimo ČR, musíme vzít v potaz i 

měnový kurz a výši DPH u pohonných hmot dané země, kde k tankování došlo. Do spotřeby 

pohonných hmot se započítává i spotřeba motorového oleje, která činní v mém případě 6% 

z ceny PHM. Do kalkulace ale nejsou započteny další provozní hmoty, jako brzdová 

kapalina, ADBlue, kapalina do ostřikovačů aj. Následující tabulka 15 ukazuje ceny za 1 litr 

pohonných hmot v různých evropských zemích pro červenec roku 2017. Pro účely kalkulace 

jsem počítala s průměrnou hodnotou ze známých cen PHM v tabulce 15, a to zvlášť pro 

trasu Praha – Velká Británie (zahrnuje průběžné tankování na území ČR, Německa, Belgie, 

Nizozemí, Francie a Velké Británie) a zvlášť pro trasu Slovensko –Maďarsko. Pro trasu 

Praha – Velká Británie budu počítat dále s průměrnou hodnotou 30,76 Kč/l a pro trasu 

Slovensko – Maďarsko budu dále počítat s hodnotou 28,16 Kč/l. [30]  [32]   
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Tabulka 15: Ceny PHM ve vybraných evropských zemích a přepočet dle kurzu ČNB na 

české koruny. [32]  

země 
cena 1 litru PHM 
v místní měně 

cena 1 litru PHM 
v Kč (dle kurzu 

ČNB 
K 11.8.2017) 

Bulharsko 1,874 BGN 25,06 Kč 

Česká republika 28,586 Kč - 

Maďarsko 334,408 HUF 28,56 

Polsko 4,123 Zl 25,14 

Velká Británie 1,156 GBP 33,37 

Rakousko 1,055 EUR 27,59 

Belgie 1,196 EUR 31,28 

Francie 1,16 EUR 30,34 

Německo 1,119 EUR 29,27 

Itálie 1,337 EUR 34,97 

Nizozemsko 1,155 EUR 30,21 

Slovensko 1,061 EUR 27,75 

Španělsko 1,039 EUR 27,18 

Srbsko 147,4 RSD 31,88 

Turecko 4,35 TRY 27,25 

5.2.3 Pneumatiky, oprava a údržba, odpisy 

Náklady na pneumatiky se skládají z pořizovací ceny jednoho kusu, počtu použitých 

pneumatik na soupravě a proběhu (neboli životnosti) pneumatik. V mém případě je použito 

v soupravě 12 ks pneumatik s proběhem 180 000 km. [30]   

Do oprav a údržby vozidel se započítávají následující položky. Materiál na opravu a náhradní 

díly, mzdy opravářům a údržbářům, ke kterým je připočítáno i zdravotní a sociální pojištění 

a ostatní náklady na opravy. Opravy jsou v kalkulaci vyčísleny na 0,62 Kč/km. [39]  

Pořizovací cena soupravy (tahače a návěsu) je v mém případě 3 640 000 Kč, tahač i návěs 

patří shodně do odpisové skupiny 2, s délkou odpisu 5 let. Při rovnoměrném odpisu tedy 

budeme odepisovat prvním rokem 400 400 Kč, v dalších letech pak každý rok částku 

809 900 Kč a po 5. roce již nebudeme odpisovat žádnou částku.     

5.2.4 Mzdy 

Náklady na přímé mzdy neboli náklady na řidiče se skládají z vlastní hodinové nebo 

kilometrové sazby a z povinných odvodů na sociální a zdravotní pojištění. Dle Informačního 

systému o průměrném výdělku (ISPV) jsem vycházela z mediánu měsíční mzdy za rok 2016, 

která činila 15 308 Kč. K této částce jsou dále započítány i cestovní náhrady, jejichž celková 

výše vychází z předpokladu, že řidič stráví v zahraničí na cestách průměrně 21,5 dní. Výše 

cestovních náhrad je odlišná pro každou zemi a je vyplácená v místní měně. [30]  [37]   
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Při cestě z Prahy do Velké Británie se projíždí přes následující státy – Německo, Nizozemí, 

Belgie a Francie, které mají shodnou výši cestovních náhrad 45 EUR na den. Ve Velké 

Británii je výše cestovních náhrad stanovena na 40 GBP. V průměru tedy výše cestovní 

náhrady za den strávený na této trase činí 1161 Kč. Při cestě ze Slovenska do Maďarska je 

výše cestovních náhrad pro oba státy stejná, 35 EUR. V přepočtu jde tedy o 915 Kč za den 

strávený na trase. [38] 

Povinné odvody na zdravotní a sociální pojištění jsou vypočteny ze mzdy řidiče a jejich výše, 

kterou platí zaměstnavatel, celkem činí 26% ze mzdy pro sociální pojištění a 9% ze mzdy pro 

zdravotní pojištění. [30]   

5.2.5 Mýto, pojištění, režijní náklady 

Na trase Praha – Anglie je výše mýtného celkem 441,51 EUR pro emisní kategorii Euro VI. 

Poplatky za mýto zahrnují celkem 940,89 km zpoplatněných silnic a dálnic, z toho 79 km se 

nachází v České republice, 649,1 km v Německu, 209,5 v Belgii a 3,29 ve Velké Británii. 

Cena mýtného ve Velké Británii zahrnuje i poplatek za použití trajektu. [35] 

Na trase Slovensko – Maďarsko činí výše mýtného celkem 45,55 EUR a poplatky za mýto 

zahrnují celkem 200,02 km zpoplatněných silnic a dálnic, z toho 28,65 km na Slovensku a 

171,37 v Maďarsku. [35] 

Výše pojistného za rok byla stanovena na 120 000 Kč, správní a provozní režie pak byla 

stanovena na 1,6 Kč/km, což činí ročně 178 000 Kč. [30] [39] 

5.2.6 Závislost a nezávislost nákladů 

Jednotlivé položky kalkulačního vzorce rozdělíme na závislé náklady, které mohou být 

závislé na ujetém kilometru nebo hodině provozu (či stání) vozidla. Jednotlivé položky 

a jejich určení je ukázáno na následujícím obrázku 2. 

  

Obrázek 2: Rozdělení nákladů na závislé a nezávislé. [33] 

X 
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Nezávislé náklady poté pro účely kalkulace a vypočtení kalkulační jednice musíme 

modifikovat tak, aby se promítly v tarifní sazbě na ujetý kilometr vozidla. Nezávislé náklady 

nejprve vydělíme roční dobou provozu vozidla a vypočtená hodnota je modifikována jako 

náklady na hodinu stání vozidla. Tato hodnota se v dalším kroku vydělí technickou rychlostí 

a poté vyjdou náklady na ujetý kilometr. Náklady závislé na hodinu provozu se obdobným 

způsobem modifikují na náklady na ujetý kilometr vydělením technickou rychlostí. [33]   

5.3 Vzorec pro vyjádření kalkulační jednice 

Pro vyjádření kalkulační jednice je vhodné náklady rozdělit na přímé a nepřímé. Přímé 

náklady lze přímo změřit na kalkulační jednotku, patří sem tedy hlavně materiál a mzdy. 

Nepřímé náklady přímo přiřadit kalkulační jednici nelze, nebo mohou být společné více 

jednicím. Celkové náklady jsou pak rovny součtu přímých a nepřímých nákladů. V praxi nás 

ale zajímá více než celkové náklady tzv. tarifní sazba, neboli jednotkové náklady, které 

mohou být závislé na hodinách provozu nebo ujetých kilometrech.  

Tarifní sazba na 1 kilometr je součtem (viz vzorec 1) přímých nákladů závislých na ujetých 

kilometrech, přímých nákladů závislých na hodině provozu přepočtených na kilometr 

a nepřímých nákladů přepočtených na kilometr. [34]   

𝑡𝑠𝑘𝑚 = 𝑛𝑘𝑚
𝑃 + 𝑛ℎ𝑜𝑑

𝑃 +  𝑛𝑘𝑚
𝑁𝑃       (1) 

 

𝑡𝑠𝑘𝑚   …    𝑡𝑎𝑟𝑖𝑓𝑛í 𝑠𝑎𝑧𝑏𝑎 𝑛𝑎 𝑘𝑚 

𝑛𝑘𝑚
𝑃   …    𝑝ří𝑚é 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦 𝑧á𝑣𝑖𝑠𝑙é 𝑛𝑎 𝑢𝑗𝑒𝑡é𝑚 𝑘𝑖𝑙𝑜𝑚𝑒𝑡𝑟𝑢 (𝐾č/𝑘𝑚) 

𝑛ℎ𝑜𝑑
𝑃   …    𝑝ří𝑚é 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦 𝑧á𝑣𝑖𝑠𝑙é 𝑛𝑎 ℎ𝑜𝑑𝑖𝑛ě 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑢 𝑝ř𝑒𝑝𝑜č𝑡𝑒𝑛é 𝑛𝑎 1 𝑘𝑚 (𝐾č/𝑘𝑚) 

𝑛𝑘𝑚
𝑁𝑃   …    𝑛𝑒𝑝ří𝑚é 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦 𝑝ř𝑒𝑝𝑜č𝑡𝑒𝑛é 𝑛𝑎 𝑢𝑗𝑒𝑡ý 𝑘𝑖𝑙𝑜𝑚𝑒𝑡𝑟 (𝐾č/𝑘𝑚) 

Při modifikaci nepřímých nákladů a nákladů na hodinu provozu na ujetý kilometr používáme 

pravidlo, kdy nezávislé náklady nejprve dělíme roční dobou provozu vozidla, čímž 

dostaneme hodinové náklady na provoz vozidla; dále pak všechny náklady na hodinu 

provozu vozidla dělíme technickou rychlostí, čímž dostaneme náklady na ujetý kilometr. Po 

zahrnutí všech jednotlivých druhů nákladů do vzorce 1 dostáváme podrobnější vzorec 2. 
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𝑡𝑠𝑘𝑚 = 𝐶 × 𝑝𝑃𝐻𝑀 + 𝑝𝑃𝑁𝐸𝑈 +  𝑛𝑂𝑆𝑇𝐴𝑇𝑁Í +  
𝑛ℎ𝑜𝑑

𝑃

𝑣
+

𝑛𝑂𝐷𝑃𝐼𝑆𝑌 + 𝑛𝑅𝐸Ž𝐼𝐸

𝐿
   (2) 

 

𝑐  …    𝑠𝑝𝑜𝑡ř𝑒𝑏𝑎 𝑝𝑜ℎ𝑜𝑛𝑛ý𝑐ℎ ℎ𝑚𝑜𝑡 𝑛𝑎 1 𝑘𝑚 (𝑙 𝑘𝑚)⁄  

𝑝𝑃𝐻𝑀  …    𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑝𝑜ℎ𝑜𝑛𝑛ý𝑐ℎ ℎ𝑚𝑜𝑡 𝑧𝑎 𝑗𝑒𝑑𝑛𝑜𝑡𝑘𝑢 (𝐾č 𝑙)⁄  

𝑝𝑃𝑁𝐸𝑈   …    𝑗𝑒𝑑𝑛𝑜𝑡𝑘𝑜𝑣é 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦 𝑛𝑎 𝑝𝑛𝑒𝑢𝑚𝑎𝑡𝑖𝑘𝑦 (𝐾č 𝑘𝑚) ⁄  

𝑛𝑂𝑆𝑇𝐴𝑇𝑁Í   …    𝑜𝑠𝑡𝑎𝑡𝑛í 𝑝ří𝑚é 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦, 𝑛𝑎𝑝ř. ú𝑑𝑟ž𝑏𝑎 𝑎 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖á𝑙 (𝐾č 𝑘𝑚)⁄  

𝑣  …    𝑡𝑒𝑐ℎ𝑛𝑖𝑐𝑘á 𝑟𝑦𝑐ℎ𝑙𝑜𝑠𝑡  

𝑛𝑂𝐷𝑃𝐼𝑆𝑌   …    𝑜𝑑𝑝𝑖𝑠𝑜𝑣é 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦 (𝐾č 𝑟𝑜𝑘)⁄  

𝑛𝑅𝐸Ž𝐼𝐸   …    𝑗𝑒𝑑𝑛𝑜𝑡𝑘𝑜𝑣é 𝑟𝑒ž𝑖𝑗𝑛í 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦 (𝐾č 𝑘𝑚)⁄  

𝐿  …    𝑢𝑗𝑒𝑡é 𝑘𝑖𝑙𝑜𝑚𝑒𝑡𝑟𝑦 𝑧𝑎 𝑟𝑜𝑘 

Tarifní sazba na hodinu stání slouží pro vyčíslení nákladů při úkonech jako je odpočinek 

řidiče, nakládka nebo vykládka nákladu. Tarifní sazba na jednu hodinu stání vypočteme 

podle následujícího vzorce (3). 

𝑡𝑠𝐻𝑂𝐷 = 𝑛𝑀𝑍𝐷𝑌
ℎ + 𝑛𝑂𝑆𝑇𝐴𝑇𝑁Í

ℎ +
𝑁𝑂𝐷𝑃𝐼𝑆𝑌+𝑁𝑅𝐸Ž𝐼𝐸

𝑇
 (3)  

 

𝑡𝑠𝐻𝑂𝐷   …    𝑡𝑎𝑟𝑖𝑓𝑛í 𝑠𝑎𝑧𝑏𝑎 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑ů 𝑛𝑎 ℎ𝑜𝑑𝑖𝑛𝑢 𝑠𝑡á𝑛í 

𝑛𝑀𝑍𝐷𝑌
ℎ   …    ℎ𝑜𝑑𝑖𝑛𝑜𝑣é 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦 𝑛𝑎 𝑚𝑧𝑑𝑦 

𝑛𝑂𝑆𝑇𝐴𝑇𝑁Í
ℎ   …    ℎ𝑜𝑑𝑖𝑛𝑜𝑣é 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦 𝑜𝑠𝑡𝑎𝑡𝑛í𝑐ℎ 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑ů (𝑛𝑎𝑝ř. 𝑑𝑖𝑒𝑡𝑦) 

𝑛𝑂𝐷𝑃𝐼𝑆𝑌   …    𝑜𝑑𝑝𝑖𝑠𝑜𝑣é 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦 (𝐾č 𝑟𝑜𝑘)⁄  

𝑛𝑅𝐸Ž𝐼𝐸   …    𝑗𝑒𝑑𝑛𝑜𝑡𝑘𝑜𝑣é 𝑟𝑒ž𝑖𝑗𝑛í 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦 (𝐾č 𝑘𝑚)⁄  

𝐿  …    𝑢𝑗𝑒𝑡é 𝑘𝑖𝑙𝑜𝑚𝑒𝑡𝑟𝑦 𝑧𝑎 𝑟𝑜𝑘 

Celkové náklady Nc na provoz vozidla nyní můžeme spočítat jako součet celkových nákladů 

na stání a celkových nákladu jízdy (viz vzorec 4). [34]   

𝑁𝑐 = 𝑡𝑠𝑘𝑚 × 𝐿 +  𝑡𝑠ℎ𝑜𝑑 × 𝑇 (4) 
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5.4 Kalkulace nákladů pro trasy pro firmu M+L Logistik 

Ve spolupráci s firmou M+L Logistik jsem vypočítala náklady na jimi určené lukrativní trasy. 

Jedná se o trasu Praha – Northampton, Velká Británie a Senec, Slovensko – Budapešť, 

Maďarsko s tím, že v Budapešti jsou vytipována tři místa pro vykládku. Přeprava se realizuje 

v teplotním režimu 15°C – 25°C. 

5.4.1 Trasa Praha – Northampton 

Cesta z Prahy do Northamptonu ve Velké Británii povede přes Německo, Belgii a Francii. 

Z Prahy povede po dálnici D8 na hraniční přechod Petrovice, dále po dálnici A17 směr 

Drážďany, poté po dálnici A4 a A14 směr Leipzig, nadále po dálnici A38 přes Halle, pak po 

dálnici A38 směr Kassel, potom po dálnici A44 směr Dortmund, dále po dálnici A40 před 

Essen a Duisburg směr Nizozemsko, kde pokračuje dálnicí A67 přes Eidhoven do Belgie 

a v Belgii po dálnicí A21 a A13 směr Antwerpen, nato po dálnici A14 směr Gent a z něj po 

dálnici A10 až na francouzsko-belgickou hranici, kde dálnice pokračuje jako A16 přes 

Dunkerque a Calais až k přístavu. Po opuštění přístavu ve Velké Británii pokračuje trasa po 

dálnici M20 směr Londýn, dále po dálnici M25 (okruh Londýna) až na křížení s dálnici M1, po 

které pokračuje přes Luton až do Northamptonu. Trasa je znázorněna na obrázku 3. 

 

Obrázek 3: Trasa Praha - Northampton. [35] 

Celková ujetá vzdálenost činí na trase 1332 km, což při průměrné rychlosti soupravy 

77 km/hod (v praxi kamion ujede přibližně 300-350 km během 4,5 hodiny jízdy, než 

následuje bezpečnostní přestávka, to odpovídá přibližně rychlosti 67-77 km/hod) bude trvat 

přibližně 18 hodin čistého času jízdy. Do celkového času jízdy ale musím započítat také 
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bezpečnostní přestávky řidiče dle Evropské dohody o práci osádek vozidel v mezinárodní 

silniční dopravě (AETR). Při jízdě v režimu jednoho řidiče musí být po 4,5 hodině vykonán 

odpočinek v délce 45 minut, dále pak řidič může pokračovat dalších 4,5 hodiny jízdy. Po 

9 hodinách řízení musí následovat odpočinek v délce 11 hodin, který může být maximálně 

3x týdně zkrácen na 9 hodin a po tomto odpočinku se celý cyklus může opakovat. Budu tedy 

předpokládat, že při výkonu v jednom řidiči bude během 18 hodinové cesty vykonána jízda 

4,5 hodiny, odpočinek 45 minut, jízda 4,5 hodiny, odpočinek 9 hodin, jízda 4,5 hodiny, 

odpočinek 45 minut, jízda 4,5 hodiny. Je nutné vzít také v úvahu fakt, že na trajektu řidič 

může vykonávat bezpečnostní přestávku, tudíž se doba strávená na lodi (přibližně 2 hodiny) 

nezapočítává do času jízdy. [29]   

5.4.2 Trasa Senec – Budapešť 

Na této trase probíhá nakládka v Senci, který leží v Bratislavském kraji, přibližně 35 kilometrů 

východně od Bratislavy. Cesta povede po dálnici D1 směrem do Bratislavy, kde dále 

pokračuje po dálnici D2 na hraniční přechod Rajka, kde pokračuje dálnicí M15, která se záhy 

napojuje na dálnici M1 vedoucí z Rakouska do Budapešti. Po ní pokračuje přes Györ, 

Tatabánya ž do Budapešti. Zde jsou vytipována 3 místa na vykládku. Trasa je znázorněna 

na obrázku 4. 

 

Obrázek 4: Trasa Senec - Budapešť. [35] 

První místo vykládky leží na adrese Király urca 12, Budapest, 1061; a jde o místo ležící 

v centru města. Poloha místa je vyznačena na obrázku 5 šipkou a číslicí 1.  



63 
 

Druhé místo vykládky se nachází na adrese Keleti Márton utca 19, Fót, 2151; jde o místo 

ležící severovýchodně od centra Budapešti ve městě Fót. Poloha místa je vyznačena na 

obrázku 5 šipkou a číslicí 2. 

Třetí místo vykládky se nachází na adrese Repülőtéri út, Gödöllő, 2100; jde o místo taktéž 

severovýchodně od centra Budapešti ve městě Gödöllő. Poloha místa je vyznačena na 

obrázku 5 šipkou a číslicí 3. 

 

Obrázek 5: Poloha míst vykládek na trase Senec - Budapešť. [36] 

Celkové trasa měří 264 km a při průměrné rychlosti 77 km/hod předpokládám čistý čas jízdy 

přibližně 3,5 hodiny. Tuto trasu je tedy dle AETR možné absolvovat v režimu jednoho řidiče, 

jelikož trvá méně než 4,5 hodiny, po kterých musí následovat bezpečnostní přestávka. [29]   

5.4.3 Výpočet kalkulační jednice 

Pro účely této kalkulace jsem počítala pouze tarifní sazbu na jeden ujetý kilometr. Vzhledem 

k tomu, že byly pro kalkulaci nákladů vybrány dvě trasy s odlišnými vstupními parametry 

(cena mýta, pohonných hmot, výše diet apod.), byl výpočet sazby na kilometr proveden pro 

každou trasu zvlášť. 

5.4.4 Výše sazby na km pro trasy 

Kilometrová sazba pro trasu do Velké Británie vychází na 30,61 Kč/km. Hodnoty vstupující 

do výpočtu jsou uvedeny na následujícím obrázku 6. 
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Obrázek 6: Hodnoty vstupující do kalkulace sazby na 1 km pro trasu Praha - Northampton. 

[zdroj: vlastní výpočet] 

Samotný výpočet sazby probíhal po následujících částech. Tarifní sazba pro spotřebu 

pohonných hmot byla vyčíslena jako součin průměrné ceny pohonných hmot na trase 

a průměrné spotřeby, vyčíslený na 1 km, přičemž do celkové sazby je připočteno i 6% 

z výsledné hodnoty pro spotřebu motorového oleje. Sazba pro opotřebování pryžových 

obručí byla vypočtena jako podíl celkové pořizovací ceny všech pneumatik a celkového 

proběhu pneumatik. Sazba pro mzdu byla vypočtena jako podíl hodnoty mediánu ze mzdy 

pro řidiče tahače za rok (15 308 Kč x 12 měsíců) a ročním kilometrovým proběhem vozidla. 

Sazba pro opravy a údržbu byla předem určena na hodnotu 0,62 Kč/km, zdravotní a sociální 

pojištění bylo vypočteno jako 35% podíl ze mzdy. Sazba pro cestovní náhrady byla 

vypočtena jako podíl hodnoty vyplacených cestovních náhrad za rok (při průměru 21,5 dní 

v zahraničí – 21,5 dní x 12 měsíců x výše cestovní náhrady za den) a ročního proběhu 

vozidla. Sazba pro pojištění a režii byla vypočtena jako podíl celkové částky pro režii 

a pojištění a ročního proběhu vozidla. Sazba pro mýtné pak byla vypočtena po přepočtení 

dle kurzu ČNB z eur na české koruny jako podíl této hodnoty a délky trasy. Všechny 

vypočtené hodnoty jsou uvedeny na obrázku 7. 
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Obrázek 7: Výpočet sazby na 1 km pro trasu Praha - Northampton. [zdroj: vlastní výpočet] 

Výpočet kilometrové sazby pro trasu Senec – Budapešť probíhal stejně jako pro trasu do 

Anglie, vzhledem k odlišným vstupním parametrům ale vychází sazba 25,63 Kč/km. Vstupní 

hodnoty do výpočtu jsou zobrazeny na obrázku 8 a samotný výpočet sazby na obrázku 9.  

  

Obrázek 8: Hodnoty vstupující do kalkulace sazby na 1 km pro trasu Senec - Budapešť. [zdroj: 

vlastní výpočet] 
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Obrázek 9: Výpočet sazby na 1 km pro trasu Senec - Budapešť. [zdroj: vlastní výpočet] 

Pro obě trasy je položka odpisy proměnná v letech, jelikož za první rok se odepisuje částka 

3,64 Kč/km, za rok druhý až pátý 7,36 Kč/km. Proto se během let odepisování majetku bude 

také měnit kilometrová sazba, pro trasu Praha – Northampton bude v prvním roce 

kilometrová sazba již zmíněných 30,61 Kč/km, v druhém až pátém roce odepisování bude 

výše sazby 34,33 Kč/km a po pátém roce pak 26,97 Kč/km. Pro trasu Senec – Budapešť je 

sazba v prvním roce rovna již zmíněných 25,63 Kč/km, v druhém až pátém roce 29,36 Kč/km 

a po pátém roce už pouze 21,99 Kč/km. 

5.4.5 Vyčíslení celkových nákladů na zvolené trasy 

Celkové náklady pro jednosměrnou cestu na trase Praha – Northampton při celkové délce 

1332 km vychází na 40 767 Kč, pro zpáteční cestu Praha – Northampton – Praha při celkové 

délce trasy 2664 km bude mít dopravce náklady 81 534 Kč.  

Celkové náklady pro jednosměrnou cestu na trase Senec – Budapešť při celkové délce 264 

km dosahují výše 6 767 Kč, pro zpáteční cestu Senec – Budapešť – Senec pak při celkové 

délce trasy 528 km budou celkové náklady rovny 13 534 Kč.  
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Závěr 

Pro dopravce, kteří se zabývají přepravou a skladováním zboží vyžadujícího kontrolovanou 

teplotu, je nezbytné znát podmínky, za kterých se zboží přepravuje a uchovává a rovněž 

pravidla, která jsou s tímto specifickým druhem přepravy spojena. Při přepravě 

farmaceutického zboží se podmínky neustále zpřísňují a jejich dodržování se důkladně 

kontroluje, proto je pro dopravce důležité znát pro tyto výrobky správnou distribuční praxi. 

Dílčím cílem této bakalářské práce bylo shrnout veškeré podmínky a pravidla pojící se – 

s přepravou zboží pod kontrolovanou teplotou při přepravě potravin, chemikálií 

a farmaceutických výrobků. Problematice pravidel a podmínek pro přepravu a skladování se 

věnovala teoretická část bakalářské práce, která byla rozdělena do čtyř kapitol.  

V první kapitole jsem se věnovala pojmu zboží v obecném smyslu – co je užitná hodnota 

zboží a jak vzniká, rozdělení zboží na suroviny, spotřební a strojírenské zboží a jaké jsou 

vlastnosti zboží.  

Druhá kapitola popisovala zboží přepravované pod kontrolovanou teplotou, mj. citlivost zboží 

na teplotu, škody způsobené teplem a samostatná podkapitola byla věnována přepravě 

potravin, chemikálií a farmaceutického zboží.  

Ve třetí kapitole byla provedena analýza současného stavu přepravy farmaceutického zboží, 

která vycházela ze statistiky Českého statistického úřadu o dovozu a vývozu do a z České 

republiky. Nejprve byl porovnán dovoz a vývoz během let 2006-2016, dále pak dovoz 

a vývoz jednotlivých skupin farmaceutického zboží za rok 2016. Byly analyzovány největší 

dovozní a vývozní země dle hodnoty zboží i dle objemu zboží v kilogramech, přičemž 

z výsledku analýzy vyplývá, že vývozu i dovozu silně dominuje Německo.  

Čtvrtá kapitola se věnuje samotným technologickým postupům při přepravě a skladování 

zboží při kontrolované teplotě a různým teplotním režimům, mezi které patří skladování 

a přeprava při nízkých kontrolovaných teplotách (chladnička 2–8°C, mrazák -15–20°C), na 

chladném místě (8–15°C) a při pokojové teplotě (do 25°C). Dále je popsáno fungování 

a využití teplotního řetězce (tzv. cold chain). 

Se zvýšenými nároky na přepravu zboží pod kontrolovanou teplotou se pojí také vyšší 

náklady na provoz těchto specializovaných přeprav, než je tomu například u přepravy zboží 

v plachtovém návěsu. Hlavním cílem práce bylo v praktické části provést kalkulaci nákladů 

při přepravách pod kontrolovanou teplotou, jelikož je pro dopravce dobré znát, jak velký je 

rozdíl v nákladech mezi standartní přepravou a specializovanou přepravou. Kalkulace 

byla praktickou částí této práce a byla jí věnována pátá kapitola. Kalkulace byla provedena 

ve spolupráci s firmou M+L Logistik, kterou byly vybrány dvě zajímavé trasy, Praha – 
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Northampton a Senec – Budapešť. Pro tyto dvě trasy si firma přála provést kalkulaci pro 

přepravu farmaceutických výrobků v teplotním režimu 15°C – 25°C, při použití tahače 

a chladírenského návěsu.  

Kalkulace byla provedena pro každou trasu zvlášť a to proto, že každá trasa je specifická 

a do kalkulace vstupují náklady v odlišné výši. Jedná se o náklady na pohonné hmoty, mýtné 

a cestovní náhrady, jejichž cena a výše je v různých státech odlišná. Výsledkem kalkulace je 

pro každou trasu vypočtená kilometrová sazba v korunách, která činí pro trasu Praha – 

Northampton 30,61 Kč/km a pro trasu Senec – Budapešť 25,63 Kč/km. V této sazbě jsou 

zahrnuty náklady na pohonné hmoty a motorový olej, pneumatiky, mzdu řidiče, odpisy 

zakoupeného majetku (tahač a chladírenský návěs), opravy a údržba vozidla, zdravotní 

a sociální pojištění, cestovní náhrady, pojištění a provozní režie a poplatky za mýtné. Pro 

jednosměrnou cestu vyšly celkové náklady pro trasu Praha – Northampton (1332 km) ve výši 

40 767 Kč. Pro jednosměrnou cestu na trase Senec – Budapešť (264 km) vyšly celkové 

náklady ve výši 7 676 Kč. 

Celá bakalářská práce by měla posloužit čtenáři jako příručka, jak přistupovat ke skladování 

a přepravě zboží citlivého na teplotu, včetně postupu kalkulace nákladů pro přepravu, kterou 

se chystá dopravce uskutečnit. Má kalkulace provedená pro firmu M+L Logistik by měla být 

firmě nápomocná při rozhodování, jakou výši sazby na jeden kilometr stanoví pro dané trasy 

tak, aby uskutečněné přepravy generovaly přiměřený zisk. 

Pro zpracování textové části byl použit program MS Word a výpočty byly provedeny 

v programu MS Excel. 

Věřím, že veškeré poznatky, které jsem získala při tvorbě bakalářské práce a navržená 

řešení využiji i v budoucnu ve své další práci. 

 

 

 

 

 

 

 



69 
 

Použitá literatura a internetové zdroje 

[1] KAVINA, Karel. Zbožíznalství. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2001. s. 7-17. ISBN 80-01-

02192-0.  

[2] KAVINA, Karel. Zbožíznalství. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2001. s. 63. ISBN 80-01-

02192-0.  

[3] KAVINA, Karel. Zbožíznalství. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2001. s. 106-107. ISBN 80-

01-02192-0.  

[4] ČESKO. Vyhláška č. 69 ze dne 17. února 2016 o požadavcích na maso, masné výrobky, 

produkty rybolovu a akvakultury a výrobky z nich, vejce a výrobky z nich. In: Sbírka zákonů 

České republiky. 2016, částka 26, §1 - §15. Dostupné z: 

http://eagri.cz/public/web/mze/legislativa/pravni-predpisy-mze/tematicky-prehled/Legislativa-

MZe_uplna-zneni_vyhlaska-2016-69.html 

[5] ČESKO. Vyhláška č. 157 ze dne 15. května 2003 o požadavcích pro čerstvé ovoce a 

čerstvou zeleninu, zpracované ovoce a zpracovanou zeleninu, suché skořápkové plody, 

houby, brambory a výrobky z nich. In: Sbírka zákonů České republiky. 2003, částka 59, s. 

3327 - 3329. Dostupné z: http://eagri.cz/public/web/mze/potraviny/legislativa/chronologicky-

prehled-predpisu-mze/vyhlaska-2003-157-potravinarska-vyroba.html  

[6] ČESKO. Vyhláška č. 397 ze dne 2. prosince 2016 o požadavcích na mléko a mléčné 

výrobky, mražené krémy a jedlé tuky a oleje. In: Sbírka zákonů České republiky. 2016, 

částka 162, §1 - §17. Dostupné z: http://eagri.cz/public/web/mze/legislativa/pravni-predpisy-

mze/tematicky-prehled/Legislativa-MZe_uplna-zneni_vyhlaska-2016-

397.htmlhttp://eagri.cz/public/web/mze/potraviny/legislativa/chronologicky-prehled-predpisu-

mze/vyhlaska-2003-157-potravinarska-vyroba.html  

[7] EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE. Nařízení č. 852 ze dne 29. dubna 

2004 o hygieně potravin. In: Věstník EU, EUR-Lex. 2004, kapitola IV. Dostupné z: http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX:32004R0852 

[8] ČESKO. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 32 ze dne 30. září 2015, kterým se 

vyhlašuje konsolidovaný text Dohody o mezinárodních přepravách zkazitelných potravin a o 

specializovaných prostředcích určených pro tyto přepravy (ATP). In: Sbírka mezinárodních 

smluv. 2016, s. 6 – 7 a s. 77 – 86. Dostupné z: https://www.mdcr.cz/Dokumenty/Silnicni-

doprava/Nakladni-doprava/Preprava-zkazitelnych-potravin/Preprava-zkazitelnych-potravin-

(ATP) 



70 
 

[9] MINISTERSTVO VNITRA ČR. Informační servis. Mvcr.cz [online]. ©2017 [cit. 2017-07-

21]. Dostupné z: http://www.mvcr.cz/clanek/chemicka-latka.aspx  

[10] KAVINA, Karel. Zbožíznalství. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2001. s. 69 - 70. ISBN 80-

01-02192-0.  

[11] KAVINA, Karel. Zbožíznalství. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2001. s. 100 - 102. ISBN 

80-01-02192-0.  

[12] ČESKO. Vyhláška Ministerstva zahraničních věcí č. 64 ze dne 26. května 1987 o 

Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR). In: Sbírka 

mezinárodních smluv. 1987, částka 13, část 1. Dostupné z: 

https://www.mdcr.cz/getattachment/Dokumenty/Silnicni-doprava/Nakladni-doprava/Preprava-

nebezpecnych-veci-(ADR)/ADR-2017/02_ADR-2017_Cast-1.pdf.aspx 

[13] ČESKO. Vyhláška Ministerstva zahraničních věcí č. 64 ze dne 26. května 1987 o 

Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR). In: Sbírka 

mezinárodních smluv. 1987, částka 13, část 2. Dostupné z:  

https://www.mdcr.cz/getattachment/Dokumenty/Silnicni-doprava/Nakladni-doprava/Preprava-

nebezpecnych-veci-(ADR)/ADR-2017/03_ADR-2017_Cast-2.pdf.aspx 

[14] ČESKO. Vyhláška Ministerstva zahraničních věcí č. 64 ze dne 26. května 1987 o 

Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR). In: Sbírka 

mezinárodních smluv. 1987, částka 13, část 5, s. 924 - 925. Dostupné z: 

https://www.mdcr.cz/getattachment/Dokumenty/Silnicni-doprava/Nakladni-doprava/Preprava-

nebezpecnych-veci-(ADR)/ADR-2017/10_ADR-2017_Cast-5.pdf.aspx 

[15] ČESKO. Vyhláška Ministerstva zahraničních věcí č. 64 ze dne 26. května 1987 o 

Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR). In: Sbírka 

mezinárodních smluv. 1987, částka 13, část 9, s. 1272. Dostupné z: 

https://www.mdcr.cz/getattachment/Dokumenty/Silnicni-doprava/Nakladni-doprava/Preprava-

nebezpecnych-veci-(ADR)/ADR-2017/14_ADR-2017_-Cast_9.pdf.aspx 

[16] ČESKO. Vyhláška Ministerstva zahraničních věcí č. 64 ze dne 26. května 1987 o 

Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR). In: Sbírka 

mezinárodních smluv. 1987, částka 13, část 7, s. 1208. Dostupné z: 

https://www.mdcr.cz/getattachment/Dokumenty/Silnicni-doprava/Nakladni-doprava/Preprava-

nebezpecnych-veci-(ADR)/ADR-2017/12_ADR-2017_Cast_7.pdf.aspx 



71 
 

[17] ČESKO. Zákon č. 378 ze dne 31. prosince 2007 o léčivech a o změnách některých 

souvisejících zákonů. In: Sbírka zákonů. 2007, částka 153, §2 - §6. Dostupné z: 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2007-378 

[18] ČESKO. Vyhláška č. 229 ze dne 30. června 2009 o výrobě a distribuci léčiv. In: Sbírka 

zákonů. 2008 částka 73, §39. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2008-229 

[19] STÁTNÍ ÚŘAD PRO KONTROLU LÉČIV. Distribuce léčiv. DIS-15 verze 3. Sukl.cz 

[online]. ©2010 [cit. 2017-07-23]. Dostupné z: http://www.sukl.cz/leciva/dis-15-verze-3 

[20] AIRWAY. Kurýrní služby a přeprava zásilek. Logistika ve farmaceutickém průmyslu. 

Airway.cz [online]. 21. 2. 2012, ©2008-2016 [cit. 2017-07-20]. Dostupné z: 

http://www.airway.cz/akt_logistika-farmaceuticky-prumysl.php 

[21] KOLÁŘ, Vojtěch. Logistika ve zdravotnictví čelí čím dál vyšším nárokům. In: 

Logistika.ihned.cz [online]. 17. července 2015 [cit. 2017-07-20]. Dostupné z: 

http://logistika.ihned.cz/c1-64312980-logistika-ve-zdravotnictvi-celi-cim-dal-vyssim-narokum 

[22] SYSTÉMY LOGISTIKY. Yusen Logistics otevřel „evropskou leteckou bránu“ pro 

přepravu léčiv. In: systemylogistiky.cz [online]. 30. září 2015 [cit. 2017-07-20]. Dostupné z: 

http://www.systemylogistiky.cz/2015/09/30/yusen-logistics-otevrel-evropskou-leteckou-branu-

pro-prepravu-leciv/] 

[23] ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Databáze zahraničního obchodu v přeshraničním pojetí. 

Metodické vysvětlivky k databázi. Czso.cz [online]. ©2012 [cit. 2017-07-23]. Dostupné z: 

http://apl.czso.cz/pll/stazo/SS?j=Metodika_CS.html 

[24] CELNÍ NOMENKLATURA. Kódy zboží, kód nomenklatury. Kodyzbozi.cz [online]. ©2017 

[cit. 2017-07-23]. http://www.kodyzbozi.cz/nomenklatura/kapitola-30-farmaceuticke-vyrobky/ 

[25] ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Databáze zahraničního obchodu v přeshraničním pojetí. 

Czso.cz [online]. ©2012 [cit. 2017-07-23]. Dostupné z: 

http://apl.czso.cz/pll/stazo/STAZO.STAZO 

[26] TAYLOR, John. Recommendations on the control and monitoring of storage and 

transportation temperatures of medicinal products. In: The pharmaceutical journal (vol 267). 

[online] 28.7.2001. s. 128 – 131. Dostupné z: http://www.tutelamedical.com/wp-

content/uploads/2014/09/Temperature-Monitoring-and-Transporting-Medicinal-Products.pdf 

[27] WIKIPEDIA. Cold chain. Wikipedia. en.wikipedia.org [online]. ©2017 [cit. 2017-07-25]. 

Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Cold_chain 



72 
 

[28] Why temperature monitoring is important when shipping cold chain assets. Dostupné z: 

http://www.coldchainhub.org/wp-content/uploads/2015/03/Cold-chain-logistics-Infographic-

Nimble-Wireless.png 

[29] MINISTERSTVO DOPRAVY ČR. Režim řidičů (561/2006, AETR, výjimky). mdcr.cz 

[online]. ©2017 [cit. 2017-08-02]. Dostupné z:https://www.mdcr.cz/Dokumenty/Silnicni-

doprava/Nakladni-doprava/Rezim-ridicu/Rezim-ridicu-(561-2006,-AETR,-vyjimky) 

[30] ŘÍHA, Zdeněk a Jan TICHÝ. Metodika tvorby nákladového indexu pro silniční nákladní 

dopravu dopravců České republiky. In:Indexcesmad.cz [online] prosinec 2016. [cit. 2017-08-

08].  Dostupné z:http://www.indexcesmad.cz/files/metodika_index_2016.pdf 

[31] DOPRAVA V PRAXI. Specifikace kamionů. doprava.vpraxi.cz [online]. ©2008-2012 [cit. 

2017-08-08]. Dostupné z: http://www.doprava.vpraxi.cz/specifikace_kamionu.html 

[32] EUROSTAT. Databáze vývoje cen PHM. [online]. Dostupné z: 

http://ec.europa.eu/eurostat/data/database 

[33] EISLER, J., J. KUNST a F. ORAVA. Ekonomika dopravního systému. Praha: 

Oeconomica, 2011. ISBN 978-80-245-1759-9. 

[34] ŘÍHA, Zdeněk a Jan TICHÝ. The Costs Calculation And Modelling In Transport. In: 

Transport Means 2015. Kaunas, 22.10.2015 - 23.10.2015. Kaunas: Kauno technologijos 

universitetas. 2015, s. 388-391. ISSN 1822-296X. 

[35] MAP & GUIDE. Route planner software. mapandguide.com [online]. ©2017 [cit. 2017-

08-13]. Dostupné z: https://www.mapandguide.com/en/home/ 

[36]  GOOGLE MAPS. google.maps.com [online]. ©2017 [cit. 2017-08-13]. Dostupné z: 

https://www.google.cz/maps 

[37] INFORMAČNÍ SYSTÉM O PRŮMĚRNÉM VÝDĚLKU. Výsledky šetření 2016. ispv.cz 

[online]. ©2010-2017 [cit. 2017-08-13]. Dostupné z: http://www.ispv.cz/cz/Vysledky-

setreni/Archiv/2016.aspx 

[38] FINANCE. Výše sazeb zahraničního stravného. finance.cz [online]. ©2017 [cit. 2017-08-

13]. Dostupné z: https://www.finance.cz/dane-a-mzda/mzda/cestovni-nahrady/zahranicni-

stravne/ 

[39] NÁKLADOVÝ INDEX ČESMAD BOHEMIA. Systém sledování vývoje nákladů českých 

kamionových dopravců. In:Indexcesmad.cz [online] ©2016 - 2017. [cit. 2017-08-13].  

Dostupné z:http://www.indexcesmad.cz 



73 
 

Seznam obrázků 

Obrázek 1. Teploty, kterým je zboží vystaveno při běžném procesu 

přepravy bez režimu kontrolované teploty 

Obrázek 2.  Rozdělení nákladů na závislé a nezávislé 

Obrázek 3.   Trasa Praha – Northampton 

Obrázek 4.   Trasa Senec - Budapešť 

Obrázek 5.   Poloha míst vykládek na trase Senec – Budapešť 

Obrázek 6. Hodnoty vstupující do kalkulace sazby na 1 km pro trasu Praha 

– Northampton 

Obrázek 7. Výpočet sazby na 1 km pro trasu Praha - Northampton 

Obrázek 8. Hodnoty vstupující do kalkulace sazby na 1 km pro trasu Senec 

– Budapešť 

Obrázek 9. Výpočet sazby na 1 km pro trasu Senec - Budapešť 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 
 

Seznam grafů 

Graf 1. Porovnání dovozu a vývozu mezi lety 2006-2016 dle hodnoty 

zboží v Kč 

Graf 2. Porovnání dovozu a vývozu mezi lety 2009-2016 dle objemu 

zboží v kg 

Graf 3. Podíl skupin farmaceutického zboží na dovozu za rok 2016 (z 

celkové hodnoty zboží) 

Graf 4. Podíl skupin farmaceutického zboží na dovozu za rok 2016 (z 

celkové hmotnosti zboží) 

Graf 5. Podíl skupin farmaceutického zboží na vývozu za rok 2016 (z 

celkové hodnoty zboží) 

Graf 6. Podíl skupin farmaceutického zboží na vývozu za rok 2016 (z 

celkové hmotnosti zboží) 

Graf 7.    Dovozní země dle objemu zboží v kg za rok 2016 

Graf 8.    Dovozní země dle hodnoty zboží v Kč za rok 2016 

Graf 9.    Největší cíle vývozu dle objemu zboží v kg za rok 2016 

Graf 10.   Největší cíle vývozu dle hodnoty zboží v Kč za rok 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 
 

Seznam tabulek 

Tabulka 1.   Příklad šestistupňového členění sortimentu zboží 

Tabulka 2.   Způsoby dělení surovin 

Tabulka 3. Členění čerstvého ovoce a čerstvé zeleniny dle přílohy 1 

vyhlášky 157/2003 

Tabulka 4. Teploty předepsané pro přepravu hluboce zmrazených a 

zmrazených potravin 

Tabulka 5. Maximální teploty předepsané pro přepravu chlazených 

potravin 

Tabulka 6.   Intervaly pravidelné kontroly výroby a distribuce léčiv 

Tabulka 7.   Dělení farmaceutického zboží dle harmonizovaného systému 

Tabulka 8. Hodnoty dovozu a vývozu farmaceutického zboží v letech 2006-

2016 včetně bilance 

Tabulka 9. Hodnoty dovozu a vývozu farmaceutického zboží v roce 2016 

včetně bilance 

Tabulka 10. Největší dovozní země dle hodnoty zboží v Kč a objemu zboží 

v kg 

Tabulka 11.   Dovážené druhy zboží největšími dovozci 

Tabulka 12. Největší vývozní země dle hodnoty zboží v Kč a objemu zboží 

v kg 

Tabulka 13.   Vyvážené druhy zboží do největších cílů vývozu 

Tabulka 14.   Parametry soupravy 

Tabulka 15. Ceny PHM ve vybraných evropských zemích a přepočet dle 

kurzu ČNB na české koruny 

 


	BPúvodka
	bakalářka
	BPprohlášení
	Bakalářská práce - finalní_22_8

