
 
 

 

 

 

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE 

FAKULTA DOPRAVNÍ 

 

 

 

 

Tereza Hašková  

ZAVEDENÍ LGT SYSTÉMU PRO ŘÍZENÍ 

PŘEPRAVNÍCH LOGISTICKÝCH OPERACÍ 

 

Bakalářská práce  

 

 

 

 

 

2021 



 
 

 



 
 

 



2 
 

PODĚKOVÁNÍ 

Na tomto místě bych ráda poděkovala všem, kteří mi poskytli podklady pro vypracování této 

práce. Zvláště pak děkuji paní Ing. Petře Skolilové, Ph.D. za odborné vedení a konzultování 

bakalářské práce a za rady, které mi poskytovala po celou dobu mého studie a dále bych 

chtěla poděkovat Ing. Jaroslavovi Bejblovi za umožnění přístupu k mnoha důležitým 

informacím a materiálům. V neposlední řadě je mou milou povinností poděkovat svým rodičům 

a blízkým za morální a materiální podporu, které se mi postávalo po celou dobu studia.  

 

 

 

PROHLÁŠENÍ 

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

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

a o změně některých zákonů (autorský zákon).  

Prohlašuji, že jsem předloženou práci vypracoval samostatně a že jsem uvedl 

veškeré použité informační zdroje v souladu s Metodickým pokynem o dodržování 

etických principů při přípravě vysokoškolských závěrečných prací. 

 

 

 

 

V Praze dne 05.08.2021  

 

 

 

 

 

 

Podpis  



3 
 

 

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE 

Fakulta dopravní 

 

 

ZAVEDENÍ LGT SYSTÉMU PRO ŘÍZENÍ PŘEPRAVNÍCH LOGISTICKÝCH 

OPERACÍ 

 

 

Bakalářská práce 

Srpen 2021 

Tereza Hašková 

 

 

 

 

ABSTRAKT – CZ  

Předmětem bakalářské práce „Zavedení LGT systému pro řízení přepravních logistických 

operací“ bylo nalezení bodů a míst v logistickém procesu, které by při vhodné optimalizaci 

mohly vést ke zlepšení dílčích parametrů procesu. Na základě tohoto procesu identifikovat tato 

místa a popsat alternativní způsob, který by vedl ke zvýšení efektivity.  

Klíčová slova: Logistika, doprava, European Contract Logistics 

ABSTRACT – AJ  

The subject of the bachelor’s thesis „Introduction of LGT systém for the managemant of 

transport logistics operations“ was to find points and places in the logistics process, which, if 

properly optimized, could lead to improved partial process parameters. Based on this process, 

identify these places and describe an alternative way that would increase efficiency.  

Keywords: Logistics, transports, European Contract Logistics 
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ÚVOD  

Moje bakalářská práce je z oboru logistiky, který zasahuje do všech sfér podnikání a téměř 

každá firma (nejen ryze logistická) se tímto tématem zabývá.  

Cílem mé bakalářské práce bylo nalezení bodů a míst v logistickém procesu, které by při 

vhodné optimalizaci mohly vést ke zlepšení dílčích parametrů procesu. Cílem bylo identifikovat 

tato místa a popsat alternativní způsob, který by vedl ke zvýšení efektivity. Tato místa 

v procesu jsou dále popsána v závěrečné kapitole.  

Jako postup řešení jsem zvolila kombinaci analýz jednotlivých procesů prostřednictvím 

detailního popisu a konzultace s jednotlivými uživateli, kteří tento konkrétní proces využívají. 

Analýza a následné vyhodnocení byla zaměřena na základní cíle: 

- zjednodušit vstup poptávky či objednávky do systému; 

- urychlení fakturace a zlepšení cash-flow vybrané firmy. 

Pro výzkum mé bakalářské práce jsem si vybrala konkrétní firmu EC-Logistics. Při mém 

působení ve firmě ECL jsem měla možnost se osobně seznámit s procesem, kdy skladový 

zákazník zasílá objednávku na vyskladnění zboží včetně požadavků na přepravu.  

Před implementací nového TMS TRIS využívala firma ECL jiný, již zastaralý, TMS systém. Od 

nového systému si firma slibovala řadu zlepšení, jako například: 

- rychlost zadávání jednotlivých operací; 

- větší přehlednost, reporting; 

- zrychlení fakturace; 

- napojení na systémy třetích stran (zákazníci, dopravci); 

- propojení se stávajícím modulem WMS. 
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1 OBECNÁ ČÁST O LOGISTICE  

1.1 Obecná definice  

V průběhu vývoje logistiky byla definována různými autory na úrovni stupně poznání a stavu 

řídící a informační techniky. Z řad definic uvedu tu, která dle mého názoru vystihuje tento 

pojem nejlépe. 

Logistika je souhrn činností systematicky zaměřených na získání materiálu z primárních zdrojů 

a všechny mezivstupy pro zhotovení konečného výrobku až po ukončení jeho živostnosti 

včetně jeho likvidace nebo recyklace, s výjimkou vlastních výrobních procesů a procesů 

směny. 

Logistika je zároveň chápána jako časově vztažené umísťování zdrojů neboli „logistika uvádí 

do vztahů zboží, lidi, výrobní kapacity a informace, aby byly na správném místě, ve správném 

čase, ve správném množství, ve správné kvalitě a za správnou cenu“. (1) 

1.2 Vývoj  

Vznik logistiky není přesně znám a ani vznik pojmu logistiky se nevysvětluje jednotně. Někteří 

autoři je připisují Napoleonovu ubytovateli, který vytvořil určitý systém pro rozmístění a 

zásobování vojsk, jiní udávají obdobná systémová řešení již v hluboké historii, např. ve starém 

Egyptě při stavbě pyramid. Pokud jde o pojem, je odvození připisováno od řeckého 

pojmenování matematické logiky, užívané pro řešení ekonomických problémů.  

K velkému uplatnění došla logistika, ještě stále odvozována spíše od empirických závěrů a 

k nim přiřazovaných jednotlivých optimalizačních metod, za druhé světové války, kdy jako 

systém byla uplatněna pro zásobování spojených armád materiálem a zbraněmi a při rozvinutí 

vojenských jednotek s maximální efektivností. Velké úspěchy uplatnění tohoto systému dal 

pak vznik jeho využití v mírových podmínkách, především v oblastech obchodního podnikání. 

Vzniká tak zpočátku tzn. obchodní logistika (business logistic), jejímž prvořadým cílem bylo 

minimalizovat náklady na přepravu, manipulaci, balení a skladování a maximalizovat tak zisky 

v obchodním podnikáním.  

Již v padesátých letech se však v USA počínají objevovat první teoretické práce. Logistiky se 

ujímají univerzity, kde se zpracovává teorie logistických systémů jako vědní disciplína. Odtud 

pak v šedesátých letech přichází logistika zpět do Evropy a rozšiřuje se do dalších uplatnění i 

mimo podnikovou sféru. (2) 
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1.3 Základní pojmy  

Logistický řetězec – představuje posloupnost hmotných a nehmotných toků probíhajících 

v řadě dodávajících a odebírajících subjektů, jejichž struktura a chování jsou odvozeny od 

požadavku na pružné a hospodárné uspokojení dané potřeby konečného zákazníka včetně 

zpětných toků reklamovaného či neprodaného zboží a obalů, toků obalů a odpadů k recyklaci 

nebo k likvidaci.  

Logistické centrum – centrální článek logistických řetězců, ve kterém jsou jejich 

provozovateli poskytovány logistické služby včetně služeb s přidanou hodnotou.  

Logistické služby – soubor logistických činností, které jsou nezbytné pro realizaci optimálního 

řízení materiálového toku a řízení fyzické distribuce zboží z místa jeho vzniku do místa jeho 

spotřeby.  

Sklad – místo pro udržování zásob, z něhož jsou na základě objednávek uspokojováni 

odběratelé formou skladových dodávek. Primární funkcí skladu v logistickém řetězci je 

expedovat materiál (zboží) podle požadavků odběratelů. Může plnit i funkce vyrovnávací 

(množstevně i časově), zabezpečovací (při výkyvech v poptávce, ve výrobě nebo v 

dodávkách), kompletační, spekulační, zušlechťovací a další s ohledem na uskladněné zboží.  

Multimodální přeprava – přeprava zboží nejméně dvěma druhy dopravy.  

Intermodální doprava – podmnožina multimodální dopravy. Přeprava zboží v jedné a té samé 

ložné jednotce se realizuje různými druhy dopravy pomocí její překládky, ale bez manipulace 

se zbožím. Ložnou jednotkou může být buď nákladní automobil anebo intermodální přepravní 

jednotka (přepravní jednotky, které mají normované rozměry podle ISO. Nejčastěji se jedná o 

kontejnery, výměnné nástavby, návěsy, odvolávací kontejnery a bimodální návěsy).  

Kombinovaná doprava – obor zabývající se organizací a prováděním kombinovaných 

přeprav.  

Lokace – nalezení optimálního místa pro umístění střediska (středisek) obsluhy na dané síti.  

Alokace – určení optimálního počtu středisek obsluhy, definování atrakčního obvodu 

logistického centra, přiřazení zákazníka do obsluhy konkrétního střediska.  

Přepravní řetězec – koordinovaný nebo integrovaný soubor dílčích operací (manipulačních, 

přepravních, pomocných) nutných k přemístění zboží v procesu oběhu.  

Přepravce – subjekt, který si objednává dopravní služby. Typickým příkladem je podnik, který 

potřebuje přepravit zboží konkrétnímu odběrateli (nebo odběratelům). Přepravce může 

rozhodovat o výběru dopravy sám se zohledněním požadavků odběratele (zpravidla 
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prostřednictvím dopravního oddělení, nebo vlastního experta) nebo rozhodnutí nechá za 

vymezení určitých podmínek na jiný subjekt (zasilatele). Může nastat i situace, kdy přepravce 

sám je dopravcem. Ta vzniká v případě, že přepravce má k dispozici vozový park (vlastní nebo 

pronajatý) a provozuje dopravu pro vlastní potřeby.  

Dopravce – subjekt, který zajišťuje dopravní služby. Typickým příkladem je dopravní podnik, 

který vlastní nebo má pronajatý vozový park a provozuje s ním dopravu pro cizí potřeby. 

Dopravce v tomto užším pojetí (dopravní podnik) většinou o výběru druhu dopravy rozhodovat 

nemusí, protože provozuje určitý konkrétní druh dopravy. Rozhodování přichází do úvahy 

v případě, že provozuje více druhů dopravy, resp. pokud má uzavřeny, nebo bude uzavírat 

smlouvu s ostatními dopravci.  

Zprostředkovatel dopravy – poskytuje služby v oblasti zajištění a koordinace přepravy 

produktů. Může pracovat jak na straně přepravce, tak na straně dopravce. Zprostředkovatel 

zprostředkovává uzavření smlouvy mezi přepravcem a dopravcem, může vyjednávat sazby za 

přepravu a dohlíží na dodávky.  

Zasilatel (speditér) – nakupuje dopravní služby od různých dopravců, případně může i sám 

dopravní prostředky vlastnit. Je schopen konsolidovat malé zásilky od více malých přepravců 

do větších celků, pro které pak zprostředkuje dopravu do cílového regionu za nižší sazbu, než 

kdyby tyto malé zásilky byly dopravovány jednotlivě. Zasilatel je schopen organizovat celý 

přepravní proces včetně zajištění dokladů a dokumentace. (3) 

1.4 „Logistický systém“ 

Logistický systém se skládá z několika komponentů, nebo ze subsystému. Každý 

z komponentů se věnuje uskutečnění fyzických a informačních toků a každý subsystém má 

vztah k ostatním. Změny u kteréhokoliv z komponentů mají větší nebo menší vliv na ostatní 

komponenty. (1) Schéma logistického systému je znázorněno na obrázku 1. 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 1: Logistický systém (zdroj: (1)) 

 

 

 

 



7 
 

Logistický systém lze charakterizovat jako množinu uzlů a hran, které je spojují. Uzly jsou 

pevná zařízení, jako továrny, sklady, terminály, odběratelé s pevně definovanými místy odběru 

zakázek, hrany představují cesty pro fyzické a informační toky. (2) 

Důležitý logistický problém je rozmístění těchto uzlů. Logistické toky začínají u dodavatele, 

pokračují v podniku a končí u finálního spotřebitele. Potřeba vypracovat logistickou koncepci 

(vytvořit dopravně-logistický systém) vyplývá z pojetí logistiky jako aktivní nástroje v podniku. 

Tato koncepce vytyčuje strategický rámec pro formulaci konkrétních logistických opatření, 

včetně provádění outsourcingu vytypovaného logistického systému (procesu), dává podklady 

k tomu, jaké logistické výkony a služby s jakými logistickými náklady mohou a mají být 

poskytované. (1) 

Logistické systémy lze zařadit do dvou skupin, které jsou na obrázku 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Makrologistické systémy – řeší problém pohybu hmot z hlediska 

národohospodářského  

2. Mikroekonomické systémy – mají za cíl řešit pohyb hmot na úrovni podniku ve sféře 

výroby i oběhu.   

1.4.1 Logistický řetězec  

Pojem logistický řetězec je vůbec nejdůležitějším pojmem logistiky. Označujeme jím takové 

dynamické propojení trhu spotřeby s trhy surovin, materiálů a dílů v jeho hmotném a 

nehmotném aspektu, které účelně vychází od poptávky (objednávky) konečného zákazníka 

(kupujícího, spotřebitele), resp. které se váže na konkrétní zakázku, výrobek, druh či skupinu 

výrobků.  

Obrázek 2: Uspořádání logistiky (zdroj: (1)) 

 

 

 

Obrázek 3: Kanbanová karta (zdroj: (5))Obrázek 4: Uspořádání logistiky (zdroj: (1)) 
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Hmotná stránka logistického řetězce tkví v uchovávání a přemísťování věci schopné 

uspokojit danou potřebu konečného zákazníka, tj. hotového výrobku, anebo věcí uspokojení 

podmiňující (především obalů, nedokončeného výrobku, dílů, základních a pomocných 

materiálů a surovin nutných k výrobě a k distribuci hotového výrobku; může jít také o 

přemísťování osob, například servisních pracovníků).  

Nehmotná stránka spočívá v přemísťování informací potřebných k tomu, aby se uchovávání 

a přemísťování všech uvedených věcí či přemísťování osob mohlo uskutečnit; dále souvisí 

s toky peněz (cash flow) řízenými v zájmu udržení likvidity všech ekonomických subjektů 

(podniků) podílejících se na uspokojení dané potřeby konečného zákazníka.  

Hmotné a nehmotné procesy v rámci logistického řetězce jsou umožněny disponibilní 

logistickou infrastrukturou, tj. dopravními, skladovými a komunikačními sítěmi. (1) 

1.5 Logistické technologie  

Logistické technologie lze charakterizovat jako soubor metod, přístupů a řídících procedur, 

které vedou k minimalizaci logistických nákladů. Využívají systémově chápaný sled procesů, 

úkonů a operací, včetně procesů řídících a informačních. (2) 

1.5.1 Kanban  

Pojem Kanban do překladu znamená „vizuální karta“. Bezzásobová technologie, která byla 

poprvé vyvinuta v 50. a v 60. letech minulého století japonskou firmou Toyota Motors a rychle 

se rozšířila hlavně do výrobních podniků po celém světě. Nejvíce se používá ve strojírenské 

výrobě, a zvláště v automobilovém průmyslu. (1) 

Prvotním cílem bylo zvýšení produktivity a efektivity a následné zlepšení konkurence 

schopnosti. Používáním „Kanbanu“ byla Toyota schopna řídit výrobu mnohem flexibilněji a 

efektivněji. Výsledkem bylo ohromující zvýšení produktivity, včetně snižování nákladů 

rychloobrátkových materiálových zásob, polotovarů a hotových výrobků za stejné časové 

období. (4)   

Nejdůležitější vlastnosti Kanbanu jsou snižování nákladů na skladování, zvyšování požadavků 

na nastavení výrobního procesu, zaměstnance, spolehlivost dodávek a kvalitu součástek. 

V praxi Kanban funguje tak, že výrobce pošle prázdnou přepravku s připevněnou kartou 

kanban dodavateli a tím vytvoří objednávku. Poté dodavatel vyrobí objednané množství 

součástek (dávku batch), naloží je do přepravky a tu pošle výrobci zpět. Výrobce převezme 

zásilku a zkontroluje ji. Pokud je v pořádku, tak se dodané součástky ihned použijí na výrobní 

lince. (5) 
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Na kartě Kanban jsou napsané informace, jako je například číslo dílu a jeho popis, počet dílů 

v balení, zákazník (spotřebitel), dodavatel (zdroj), čárový kód. Kanban karta je znázorněna na 

obrázku 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.2 Just In Time – JIT  

Jde o známou technologii zaměřenou na minimalizaci skladových nákladů a odstraňování 

ztrát, přičemž klade velké nároky na pravidelnost dodávek v přesně stanoveném termínu. 

Technologie je používaná tam, kde je stabilní poptávka a odběratel má vůči dodavateli 

dominantní postavení. Na jednu stranu technologie snižuje náklady, na druhou stranu rostou 

náklady na dopravu, neboť zpětné vytěžování vozidel, jakož i naplňování na přepravní 

kapacitu je ztíženo, navíc se používají menší silniční vozidla, která nejsou z ekonomického 

hlediska tak efektivní. (1) Pro lepší přehlednost jsou procesy graficky uvedeny na obrázku 4.  

Znamená to tedy velmi časté dodávání malých množství „právě včas“, tj. v okamžiku vzniku 

potřeby u odběratele čili, v co možná nejpozdějším okamžiku. Dodávací článek se tedy 

přizpůsobuje odebíracímu článku, což lze provést na základě jedné ze dvou možných strategií: 

1. synchronizační, kdy dodavatel vyrábí a vzápětí (bez skladování) odebírá přesně 

požadované množství v dohodnuté frekvenci, ušetří náklady na uskladnění, avšak jeho 

výroba malých dávek bude nákladnější, vzrostou také náklady spojené s přepravou 

k odběrateli a přepravní vzdálenost se může stát limitujícím faktorem; 

2. emancipační, kdy dodavatel vyrábí větší dávky s nižšími výrobními náklady, aby 

uspokojil odběratele malou velikostí a velkou frekvencí dodávek, expeduje přes sklad 

– dodávky v režimu JIT se tedy uskutečňují až ze skladu dodavatele, vzniknou mu však 

náklady na uskladnění a celkové logistické náklady budou vyšší. (4) 

Obrázek 5: Kanbanová karta (zdroj: (5)) 
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Varianty uspořádání zásobovacích řetězců:  

▪ tradiční a s JIT při synchronizační a emancipační strategii dodavatelů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obecně lze říct, že systém JIT poskytuje podniku přínosy ve 4 základních oblastech: 

- zlepšení obratu zásob (zásoby jsou udržovány na minimální úrovni); 

- lepší zákaznický servis; 

- zmenšení skladového prostoru; 

- zlepšení doby odezvy. (3) 

Obrázek 6: Varianty uspořádání zásobovacích řetězců (zdroj: (1)) 

 

 



11 
 

1.5.3 Quick Response  

Tato technologie slouží ke spojení výrobního sektoru přes velkoobchod až po maloobchodní 

síť. Začala se používat v 80. letech v USA v textilní sféře, odkud se rozšířila i do dalších 

sortimentů a také do Evropy. (2) 

V porovnání s technologií JIT, která je většinou záležitostí dvou sousedních článků 

logistického řetězce (dodavatele a odběratele), je mnohem šíře zaměřena. Při uplatnění této 

technologie jde prakticky o uplatnění principu JIT v celém zásobovacím řetězci od dodavatele 

surovin přes výrobce až ke konečnému spotřebiteli. V tomto řetězci fungují partnerské vztahy, 

které zahrnují všechny články od výrobce až po maloobchodní prodejny. Každý článek řetězce 

sdílí informace o prodeji, objednávkách a zásobách s ostatními články, přičemž partnerské 

vztahy v řetězci musí být vícestranné. (1) 

Předpokladem pro přechod k technologii QR je zavedení automatické identifikace zboží a 

používaní elektronické výměny dat (EDI). (2) 

1.5.4 Efficient Consumer Response  

Technologie vznikla v USA, a to původně pro potravinářské řetězce, v současné době je i ona 

uplatňována v západní Evropě. Jedná se o zvláštní variantu technologie QR, která propojuje 

logistické řetězce od dodavatelů přes výrobní závody, různé zprostředkovatele, distributory, 

velkoobchod až po maloobchod se snahou plnit potřeby a přání konečných zákazníků. Využívá 

automatickou identifikaci na základě čárových kódů, elektronické výměny dat i elektronického 

převodu peněz.  

1.5.5 Cross-Docking  

Cesta zboží zde vede přes distribuční centrum obchodního řetězce. Objednaná množství jsou 

vychystávána dodavatelem podle prodejen, ale přepravují se sdruženě do distribučního 

centra. Tam se ze zásilek od různých dodavatelů překládkou palet či jiných ukládacích 

prostředků (bez jejich rozebírání) vytvářejí zásilky pro jednotlivé prodejny.  

V logistickém centru se zboží zdrží maximálně jeden den, je to spíš otázka hodin. Logistická 

technologie je mířená pro velké řetězce, jako je například Walmart. (1) 

1.5.6 Hub and Spoke  

Spočívá ve sdružování (konsolidaci) menších zásilek do větších celků, které jsou po přepravě 

kapacitními dopravními prostředky a systémy opět rozdruženy (dekonsolidovány). (4) 
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Výhody: 

- nižší náklady na dopravu; 

- odlehčení dopravních komunikacích; 

- ekologická šetrnost (ve srovnání s JIT). 

Nevýhody: 

- investiční náročnost; 

- použitelné pouze na delší přepravní vzdálenosti. (1) 

1.6 Zásoby / skladování 

Pro zbývající položky, které se nehodí pro přímé dodávky se musí použít klasické skladování. 

To zhospodárňuje dopravu sdružováním přeprav, zvyšuje stupeň pohotovosti dodávky a 

zkracuje dodací lhůty do prodejen. Obchodní organizace má centrální sklad či distribuční 

centrum (popřípadě regionální sklady), kde udržuje zásobu zboží pro prodejny. Do skladu 

přichází zboží od dodavatelů v jednodruhových paletách, přijímá se a uskladňuje se. Podle 

požadavků z prodejen se pak zboží vychystává a vytvářejí se odběratelské palety či jiné 

expediční jednotky pro jednotlivé prodejny.  

1.6.1 Bod rozpojení 

Logistické řetězce jsou tradičně rozděleny na dvě relativně autonomně řízené části – výrobní 

a zásobovací kruh na jedné straně a distribuční okruh na druhé straně. Rozhraní mezi nimi je 

tzn. bod rozpojení (decoupling point).  

Uvádí se, že bod rozpojení je místem, kde se nezávislá poptávka přeměňuje na poptávku 

závislou. (1) 

1.6.2 Klasifikace zásob 

Zásoby se dělí podle funkcí, které v logistickém, resp. zásobovacím systému zastávají. Jejich 

členění má pak značný vliv na jejich řízení. Podle tohoto hlediska lze členit zásoby do pěti 

základních skupin. 

- Zásoby rozpojovací 

Vznikají jako důvod rozpojování hmotného toku mezi jednotlivými články logistického 

řetězce (mezi dodavatelem a odběratelem). Existují čtyři druhy rozpojovacích zásob: 

- obratová, pojistná, vyrovnávací, pro předzásobení.  
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- Zásoby na logistickém řetězci  

Tvoří materiály, komponenty nebo výrobky, které mají konkrétní určení, avšak dosud 

nedorazily na určené místo.  

- Technologické zásoby  

Tvoří materiály, komponenty nebo výrobky, které před dalším zpracováním nebo 

expedicí potřebují z technologických důvodů určitou dobu skladovat („uležet“), aby 

získaly požadované vlastnosti. Jde například o zrání sýrů, piva, vína nebo některých 

chemikálií, vysoušení dřeva před jeho použitím ve výrobě.  

- Strategické zásoby  

Jsou vytvářeny proto, aby zabezpečily přežití podniku při kalamitách v zásobování, 

například v důsledku přírodních katastrof, bojkotu nebo embarga na některé suroviny, 

materiály a výrobky.  

1.6.3 Modely zásob 

Deterministický model  

- Předpokládají dodávky dopředu v určeném čase a velikosti, přičemž se optimalizuje 

velikost zásoby (viz obrázek 5). 

 

 

 

 

 

Obrázek 7: Deterministický model (zdroj: (9)) 
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Stochastický model  

- Periodu mezi dodávkami, odběrem a velikostí dodávek určujeme pravděpodobnostním 

modelem a optimalizujeme opět velikost zásob. (2) (viz obrázek 6) 

 

1.6.4 ABC analýza  

V ABC analýze se jednotlivé položky zásob přiřazují do určitých skupin v závislosti na jejich 

spotřebě vůči její celkové hodnotě. Analýza nemusí nutně obsahovat tři skupiny, záleží na 

povaze zkoumaných dat. V podniku se pomocí ní určuje četnost dodávek a způsob jejich 

dodání, např. pomocí ní můžeme zjistit, jaké zásoby se hodí pro řízení podle filozofie Just In 

Time, dále efektivní rozložení jednotlivých druhů zásob ve skladu nebo na prodejní ploše a 

určení doby dodání pro dodavatele a zákazníky. ABC analýzu lze udělat na základě 

spotřebovaného či prodaného množství nebo udanou v peněžních jednotkách. (6) 

Analýza je založena na Paretově principu, který se vyznačuje pravidlem „80:20“. Následující 

obrázek 7 říká, že v sekci „A“ 20 % zásob dělá 80 % tržby neboli menší část skladu dělá 

největší obrat (tržbu). 

 

 

Obrázek 9: ABC analýza (zdroj: (9))  

 

Obrázek 10: ABC analýza (zdroj: (9))  

 

Obrázek 11: ABC analýza (zdroj: (9))  

 

Obrázek 12: ABC analýza (zdroj: (9))  

Obrázek 8: Stochastický model (zdroj: (9)) 
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1.7 Poslední Trendy  

Umělá inteligence a automatizace práce  

Kvůli masivně zvýšené poptávce na e-commerce trhu se prosazuje automatizace 

skladových procesů. Stále více firem se poohlíží po nástrojích, jako jsou například řízené 

sklady (WMS), které jim zpřehlední a zrychli skladové procesy. 

V důsledku tohoto vývoje experti očekávají, že na trhu práce postupně ubude zájem 

o skladníky, kteří se zabývají pouze fyzickou manipulací se zbožím, a naopak se zvýší 

poptávky po skladnících, kteří umí používat WMS a podobné nástroje pro digitalizaci skladu. 

Skladníci už nebudou jen fyzickou silou, ale partnery digitalizačních nástrojů.  

Nástup dronů a robotických skladníků se však v nejbližších letech konat nebude. Firmy teď 

budou chtít především posilnit spolehlivost doručovacích řetězců, nikoliv zkoušet 

revoluční high-tech experimenty.   

Internet věcí  

Internet věcí (IoT) udělá z prakticky čehokoliv chytré zařízení. Tento trend v posledních letech 

prorůstá napříč obory a logistika není výjimkou. Internet věcí přinesl do logistiky například 

technologii Smart Shipments – zásilky jsou vybavené chytrými zařízeními, které například 

monitorují polohu, teplotu, otřesy či světlo. Tato zařízení hlídají zboží vyžadující zvláštní 

zacházení, aby se během cesty nepoškodilo. 

Podobné technologie využívají i samotné sklady. Toto zařízení sledují ve skladu například 

teplotní podmínky nebo obsazenost budovy, a tím hledají způsoby, jak ušetřit náklady. Dále 

pomáhají třeba při zabezpečení budovy či parkování. Experti do budoucna očekávají, 

že množství skladů vybavených IoT zařízeními poroste. (7) 
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2 PROCES VÝBĚRU A IMPLEMENTACE SW DO VYBRANÉ 

FIRMY  

2.1 Představení firmy EC-Logistics 

2.1.1 Představení firmy z pohledu obecných dat 

Firma European Contract Logistics, dále už jen ECL, má v České republice čtyři pobočky. Sídlí 

v Praze, Hradci Králové, Ostravě a Brně. V současné době zaměstnává šedesát 

zaměstnanců. Její roční tržby jsou 11 milionů EUR a vlastní sklady, které se dohromady 

rozprostírají na ploše 9 000 m2. Je členem mezinárodních organizacích WCA (World Customs 

Organization) – Světová celní organizace a IATA (International Air Transport Association) – 

Mezinárodní obchodní centrum. Firma ECL má certifikaci systému managmentu kvality podle 

normy 9001.  

Roku 1991 byla firma založena v Hradci Králové pod názvem TRANSPED-SOC. V roce 2010 

ji koupil Express-Interfracht GmbH (dceřina logistická divize rakouských státních drah OBB) a 

o tři roky později byla firma přejmenována na European Contract Logistics.  

2.1.2 Představení firmy z pohledu logistiky 

Firma má dvě základní služby. Vlastní sklady a zprostředkovává přepravu. Má sklady, ve 

kterých nabízí prostor pro uskladnění. Logistické centrum se nachází v Rudné u napojení na 

D5 Praha-Rozvadov (Praha západ). Nachází se tam obrovský prostor pro mnoho firem. Firma 

ECL sklady nevlastní, má je pronajaté. Pro představu se nájem skladu pohybuje kolem 2,5 

EUR na 1 m2, což firmu stojí měsíčně přibližně půl milionu. Peníze se jim vrací zpět od 

skladových zákazníků tím, že si firma účtuje peníze za obsazené zboží ve skladu.  

2.1.3 Stručně o logistickém centru  

Firma pronajímá sklady o celkové ploše 9 000 m2. Z toho 6 000 m2 je vybaveno regály a zbylé 

3 000 m2 jsou nově přikoupené (zatím volné plochy). Otevírací doba je od 5:00 do 22:00 každý 

pracovní den, ostatní časy jsou dohodou. Jsou zde bezprašné a temperované prostory (udržují 

stálou teplotu) a dále je zde zavedeno protipožární zařízení EPS, díky kterému musí být u 

skladů rybník. Na následujícím obrázku 8 jsou vidět sklady z leteckého snímku.  
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2.1.4 Dvě základní činnosti   

ECL by chtěla mít v obou službách systém. Ve skladu systém má a je plně využíván. Jedná 

se o skladový systém Werhouse Managment System, dále už jen WMS. Díky němu je 

veškerá evidence monitorována elektronickými čtečkami. Jsou v něm nainstalované libovolné 

režimy práce se zásobami, jako je například FIFO (First In First Out), FEFO (First Expired First 

Out), LIFO (Last In First Out), šarže, expirace apod. Dále může také nabídnout propojení 

systému s E-commerce a ERP platformami klientů.  

Další službou, kterou může tato firma poskytnout, je zprostředkování dopravy. Pro tento typ 

služby se obecně využívá systém Transport Managment System, dále už jen TMS.  

TMS systém pomáhá uživateli při organizaci přeprav. Systém eviduje jednotlivé přepravy se 

všemi důležitými detaily (viz níže). Eviduje zákazníky (plátce) a dopravce (výstavce). Poskytuje 

uživateli statistické informace o přepravách. Systém TMS by měl být dále napojen na systémy 

třetích stran – na systémy zákazníka i na účetní systémy firmy a na dopravní firmy. 

Firma EC-Logistics se rozhodla systém TMS implementovat pro svoje procesy při sjednávání 

přeprav. Moje bakalářská práce pojednává o jednotlivých krocích, které je třeba projít pro 

úspěšné zavedení do praxe takového TMS systému. 
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Obrázek 16: Sklady v Rudné u Prahy (zdroj: (8)) 
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Zavedení nového logistického systému je ideálním předělem pro firmu, aby se pokusila 

analyzovat a revidovat jednotlivé procesy a zkusila si odpovědět na otázku, zda by se některé 

činnosti daly dělat efektivněji, rychleji, s nižšími náklady apod. Implementace modulu TMS je 

poměrně časově náročný proces trvající několik měsíců, během nichž lze tyto analýzy provést 

a rozhodnout, zda lze nalézt optimalizační místa v procesu, jak je využít a s jakým výsledkem. 

Během instalace se tak provádí detailní analýza všech dotčených logistických procesů. Cílem 

těchto analýz je optimalizace jednotlivých procesů, jejich zlepšení v různých parametrech, 

zjednodušení či zrychlení pracovních postupů, snížení chybovosti, zvýšení efektivnosti apod. 

V důsledku jsou všechny optimalizace cíleny na dva základní parametry, a to snížení nákladů 

a zvýšení tržeb. Při mém působení ve firmě byla implementace systému v závěrečné fázi a 

mým úkolem byla opětovná analýza logistických procesů s cílem jejich optimalizace. 

Informace jsem čerpala z osobních konzultací jednotlivých uživatelů systému. Osobně jsem si 

poté prošla proces přepravy skladových zákazníků, který je popsaný níže. 

Cílem mé bakalářské práce bylo nalezení bodů a míst v logistickém procesu, které by při 

vhodné optimalizaci mohly vést ke zlepšení dílčích parametrů procesu. Cílem bylo identifikovat 

tato místa a popsat alternativní způsob, který by vedl ke zvýšení efektivity. Tato místa 

v procesu jsou dále popsána v závěrečné kapitole.  

Jako postup řešení jsem zvolila kombinaci analýz jednotlivých procesů prostřednictvím 

detailního popisu a konzultace s jednotlivými uživateli, kteří tento konkrétní proces využívají. 

Analýza a následné vyhodnocení byla zaměřena na základní cíle: 

- zjednodušit vstup poptávky či objednávky do systému; 

- urychlení fakturace a zlepšení cash-flow vybrané firmy. 
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Slovníček pojmů pro praktickou část: 

- TMS   Transport Management Systém 

- TRIS   systém společnosti GapLox, který obsahuje již zmíněný WMS 

                             a TMS systém a je implementován do ECL 

- Plátce  subjekt, který platí přepravu  

- Zákazník   subjekt, který objednává přepravu  

- Objednavatel subjekt, který objednává přepravu 

- Dodavatel  subjekt, který dodává službu (dopravce) 

- Uživatel  uživatel systému TMS 

- Disponent  uživatel systému TMS, zprostředkující přepravu 

- ERP systém  Enterprice resource planning systém  

- Support   údržba systému, kterou poskytuje správce systému  

- Spedice  přímá přeprava pro jednoho zákazníka s jedním dopravcem 

                            (přeprava nejde přes HUB) 

- Sběrný kamion přeprava několika zákazníků přes HUB 

- RAALTRANS systém, kde disponent vyhledává volné kapacity dopravců  

- DL (POD)   Dodací List (proof of delivery)  

- Ložní list (CMR)  soupiska zboží na kamiónu  

- Parita DDU přepravu hradí objednatel 

- Parita EXW přepravu hradí příjemce (objednatel dává zboží pouze na       

rampu) 

- WOP  objednávkový portál pro stále zákazníky 

 

2.2 Rozhodnutí o zavedení systému TMS  

Před implementací nového TMS TRIS využívala ECL jiný, již zastaralý TMS systém. Od 

nového systému si firma slibovala řadu zlepšení, zejména: 

- rychlost zadávání jednotlivých operací; 

- větší přehlednost, reporting; 

- zrychlení fakturace; 

- napojení na systémy třetích stran (zákazníci, dopravci); 

- propojení se stávajícím modulem WMS. 

2.2.1 Analýza existujících TMS systémů na trhu 

Z hlediska funkčnosti a architektury lze TMS systémy rozdělit na 3 základní skupiny.  

a) Skupinou jsou TMS systémy, které jsou integrovány přímo ve velkých ERP systémech 

typu SAP, Navision atd. Tyto systémy využívají hlavně velké nadnárodní společnosti 

typu DHL, UPS, Deutsche post atd. Nevýhodou těchto systému je jejich vysoká cena 

jak za pořízení, tak i za následný support. Výhodou je integrace TMS systému ve 

stávajícím ERP. 
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b) Skupinou jsou TMS moduly, které jsou součástí menších „ERP systémů“ typu Pohoda, 

Abra, Helios atd. Tyto systémy využívají hlavně lokání firmy, které mají ERP systém 

v prvé řadě pro účely účetnictví, nicméně jejich ERP systém jim nabízí i možnost využití 

TMS modulu. Nevýhodou je, že tyto TMS moduly jsou určeny pro jednoduché operace 

a na složitější procesy, pokud se firma rozšíří, tak již nestačí. Výhodou je naopak jejich 

relativně nízká pořizovací cena i následný support. 

c) Skupinou jsou specializované TMS systémy, které stojí samostatně a je nutné na ERP 

systém firmy napojit. Tyto systémy využívají firmy, kterým již nestačí jednoduchý TMS 

modul (viz skupina 2) a jejich procesy vyžadují určitou specializaci. Nevýhodou těchto 

systémů je, že je nutné je napojit na stávající ERP. Výhodou je jejich specializace a 

dostupná cena. TMS systém TRIS, který se rozhodla EC-Logistics implementovat, 

spadá právě do této skupiny. 

2.2.2 Zadávací dokument 

Jedná se o dokument, na jehož základě firma poptává TMS systém na trhu. V dokumentu 

bývají uvedené seznamy požadavků, které vychází z procesu, na který firma požaduje TMS 

systém nastavit. V dokumentu mohou být jednotlivé požadavky kategorizovány podle priorit a 

důležitosti. Dokument slouží hlavně pro jednotné vyhodnocení nabídek z trhu, které jsou 

v jednotném formátu tak, jak zní zadávací dokument.  

Firma ECL však nešla touto cestou, jelikož již od dodavatele TMS využívá logistický modul 

WMS (sklad). Bylo tak již dopředu rozhodnuto, že se TMS systém pořídí od stejného 

dodavatele. 

2.2.3 Stanovení výběrových parametrů na trhu 

Viz předchozí bod, ECL nevypisovala výběrové řízení pro dodavatele TMS. Parametry 

budoucího TMS systému vycházely z podrobné analýzy stávajících a budoucích procesů, na 

které firma požadovala nový TMS systém nastavit. 

2.3 Zavedení systému TMS  

2.3.1 Analýza stávajících přepravních logistických operací  

V této části kapitoly se budu věnovat podrobné analýze stávajících procesů přeprav. 

Standardně je třeba vždy před zavedením systému popsat stávající proces a rozhodnout, zda 

se systém přizpůsobí procesu anebo zda na základě analýzy dojde ke zlepšení procesů 

v dílčích bodech a na tento vylepšený proces se poté parametrizuje systém. Implementace 

nového systému je tak velkou příležitostí pro nalezení optimalizačních míst a zlepšení celého 

logistického procesu. Optimalizace procesu je možné aplikovat i po zavedení nového systému. 

Jedná se o „nikdy“ nekončící úsilí firmy stále se zlepšovat a být konkurence schopná. 
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2.3.2 Přepravy v rámci spediční činnosti  

V ECL představuje spediční činnost (spedice) cca 80 % všech přeprav. Jedná se o přímou 

přepravu (mimo HUB) od objednatele k příjemci, zajišťována jedním dopravcem. Proces lze 

popsat následovně (viz obrázek 9) plus další text:  

 

Obrázek 17: Přepravy v rámci spediční činnosti (zdroj: vlastní zpracování) 

- poptávka od zákazníka přichází e-mailem, telefonem apod. (musí obsahovat 

základní údaje, datum, adresu nakládky a vykládky, specifikace zboží (hmotnost, 

objem atd.); 

- disponent obdrží poptávku a zákazníkovi na základě své zkušenosti sdělí (e-

mailem) cenu, za jakou je schopen přepravu realizovat (obvykle by měl reagovat 

do 60 min.); 

- pokud zákazník souhlasí, zašle objednávku na přepravu (e-mailem, telefonem); 

- disponent vytvoří objednávku v TMS systému (viz obrázek 11), kde zadá povinné 

parametry: 

- informace o objednateli (zákazník – plátce přepravy), jeho adresu, IČO, DIČ 

atd.; 

- datum nakládky a vykládky; 

- adresu nakládky a vykládky; 

- specifikace zboží (objem, váha, počet kusů);  

- kontakty na nakládku a vykládku a další upřesňující informace. 
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- důležitá část objednávky je vyplnění kalkulací (výnosů i nákladů), která je 

znázorněná na obrázku 11, disponent v kalkulacích vidí rozdíl výnosů a nákladů – 

tedy jeho hrubý zisk (provizi za zprostředkování přepravy); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 11: Šablona kalkulace (zdroj: (8), vlastní zpracování) 

Obrázek 10: Šablona zásilky (zdroj: (8), vlastní zpracování) 
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- disponent zašle oficiální Potvrzení objednávky (generuje se přímo ze systému 

TMS a odesílá se e-mailem), znázorněné na obrázku 12; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- disponent hledá na dopravním trhu vhodného dopravce, který bude přepravu 

realizovat, k vyhledání dopravce slouží disponentovi další externí programy, jako 

např. RAALTRANS; 

- po vyhledání dopravce zasílá dopravci Potvrzení o přepravě (generuje se přímo 

ze systému TMS a odesílá se e-mailem), znázorněné na obrázku 13; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 12: Formulář potvrzení objednávky zákazníkovi (zdroj: (8)) 

Obrázek 13: Formulář potvrzení o přepravě dopravci (zdroj: (8)) 



24 
 

- realizace přepravy; 

- dopravce na vykládce si nechá potvrdit Dodací list (DL), který zasílá společně 

s fakturou na ECL na fakturaci, znázorněné na obrázku 14;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- fakturace ECL na základě obdrženého DL (podepsaného od příjemce) zasílá 

vydanou fakturu na zákazníka (objednatele), tato faktura musí většinou obsahovat 

podepsaný DL, jako důkaz, že přeprava byla realizována; 

- vystavením vydané a likvidací přijaté faktury končí dopravní případ, poté finanční 

oddělení sleduje splatnost vydané faktury od zákazníka. 

Problematika tohoto procesu je v tom, že u většiny zákazníků může být vydaná faktura na 

zákazníka z ECL vystavena až ve chvíli, kdy ECL obdrží od dopravce podepsaný DL. Toto 

může trvat i několik týdnů, než dopravce doručí do ECL tento dokument. Z tohoto důvodu je 

nutné nastavit v TMS funkcionalitu na elektronický scan DL přímo na vykládce. Tímto se 

podepsaný DL dostane do systému ihned po vykládce a je tak k dispozici pro vystavení faktury. 

ECL má tak možnost vystavovat faktury v den doručení, což má pozitivní dopad na cash-flow. 

Systém TRIS disponuje touto funkcionalitou přes aplikaci (Android) v mobilním telefonu řidiče.  

Obrázek 14: Formulář dodacího listu (zdroj: (8), vlastní zpracování) 
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2.3.3 Přepravy v rámci sběrných kamionů  

Tento typ přepravy se vyznačuje tím, že je přeprava realizována několika dopravci a přeprava 

jde přes vlastní HUB. Většinou se jedná o svoz z první nakládky do mateřského HUBu, poté 

realizace sběrným kamionem, který veze více zásilek (objednávek) z mateřského HUBu do 

dalšího HUBu a následně rozvoz na cílovou vykládku. Sběrný kamión je domluvený dopravce, 

který pravidelně (např. každý den) jezdí trasu mezi oběma HUBy. Je na ECL, aby tuto předem 

domluvenou kapacitu sběrného kamionu naplnila jednotlivými objednávkami. Transport Export 

a Import je znázorněný na následujících obrázcích 15 a 16. 

 

Obrázek 15: Export (zdroj: vlastní zpracování) 

Obrázek 16: Import (zdroj: vlastní zpracování) 
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- Poptávka od zákazníka přichází e-mailem, telefonem apod. (musí obsahovat 

základní údaje, datum, adresu nakládky a vykládky, specifikace zboží (hmotnost, 

objem apod.); 

- disponent obdrží poptávku a zákazníkovi na základě své zkušenosti sdělí (e-

mailem) cenu, za jakou je schopen přepravu realizovat (obvykle by měl reagovat 

do 60 min.), disponent se rozhodne, zda bude přepravu realizovat napřímo, anebo 

přes sběrný kamión, jeho rozhodnutí ovlivňuje více faktorů, např. požadavek na 

rychlost dodání, objem zboží, možnost překládky zboží apod., obecně se formou 

sběrných kamiónů realizuje zboží, které je objemově menší, může se překládat a 

není tlak na rychlost dodání (sběrné kamióny nemusí jezdit každý den); 

- pokud zákazník souhlasí, zašle objednávku na přepravu (e-mailem, telefonátem); 

- disponent vytvoří objednávku v TMS systému, kde zadá povinné parametry: 

- informace o objednateli (zákazník – plátce přepravy), jeho adresu, IČO, DIČ 

apod.; 

- datum nakládky a vykládky; 

- adresu nakládky a vykládky (adres nakládek a vykládek je u sběrných kamiónů 

více – více segmentů: svoz – sběrný kamión – rozvoz); 

- specifikace zboží (objem, váha, počet kusů); 

- kontakty na nakládku a vykládku a další upřesňující informace. 

- disponent zašle oficiální Potvrzení objednávky (generuje se přímo ze systému 

TMS a odesílá se e-mailem); 

- disponent hledá na dopravním trhu vhodného dopravce pouze pro svoz a rozvoz, 

sběrný kamión disponent nehledá, ten odjíždí pravidelně v dohodnutých časech; 

- po vyhledání dopravce pro svoz a rozvoz zasílá dopravci Potvrzení o přepravě 

(generuje se přímo ze systému TMS a odesílá se e-mailem); 

- realizace přepravy; 

- dopravce si na finální vykládce nechá potvrdit Dodací list (DL), který zasílá 

společně s fakturou na fakturaci ECL, u dopravce na svozu či sběrný kamión 

potvrzuje pouze Ložní list (CMR); 

- fakturace ECL na základě obdrženého DL (podepsaného od příjemce) zasílá 

vydanou fakturu na zákazníka (objednatele), tato faktura většinou musí obsahovat 

podepsaný DL, jako důkaz, že přeprava byla realizována; 
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- vystavením vydané a likvidací přijatých faktur od dopravců končí dopravní případ, 

poté finanční oddělení sleduje splatnost vydané faktury od zákazníka.  

Urychlení dodání scanu podepsaného DL se opět řeší přes aplikaci v mobilním telefonu řidiče. 

2.3.4 Přepravy v rámci rozvozové dopravy logistických zákazníků 

ECL disponuje vlastními sklady, ve kterých realizuje logistiku (uskladňuje zboží) pro více než 

50 zákazníků. Někteří zákazníci si přepravy do skladu a ze skladu zajišťují samostatně a ECL 

využívají pouze pro skladování svého zboží. Jiní zákazníci požadují po ECL i rozvozy ze 

skladu k jejich zákazníkům. Tyto přepravy ECL realizuje v rámci rozvozové dopravy 

logistických zákazníků. Zákazníci, kteří vyžadují tyto rozvozy jsou např. Lidl, Madeta, Hervis, 

Intersport apod. 

Při mém působení ve firmě ECL jsem měla možnost se osobně seznámit s tímto procesem, 

kdy skladový zákazník zasílá objednávku na vyskladnění zboží včetně požadavku na 

přepravu. Tento proces je popsán níže:  

- objednávka na transport od zákazníka přichází do systému WMS jako požadavek 

na vyskladnění zboží s požadavkem i na přepravu, zboží se vyskladní z regálů 

v rámci systému WMS a požadavek na přepravu se propíše automaticky do 

systému TMS včetně údajů pro realizaci přepravy (vykládka, objem zboží atd.); 

- v rámci rozvozů skladových zákazníků jsou ceny za rozvozy dohodnuté předem; 

- disponentovi se požadavek na přepravu vytvoří v TMS automaticky z výdejky 

z WMS;  

- disponent hledá na dopravním trhu vhodného dopravce, který bude přepravu 

realizovat, k vyhledání dopravce slouží disponentovi další externí programy jako 

např. RAALTRANS; 

- po vyhledání dopravce zasílá dopravci Potvrzení o přepravě (generuje se přímo 

ze systému TMS a odesílá se e-mailem); 

- realizace přepravy;  

- dopravce na vykládce si nechá potvrdit Dodací list (DL), který zasílá společně 

s fakturou na ECL na fakturaci; 

- fakturace ECL na základě obdrženého DL (podepsaného od příjemce) zasílá 

vydanou fakturu na zákazníka (objednatele), tato faktura většinou musí obsahovat 

podepsaný DL, jako důkaz, že přeprava byla realizována; 
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- vystavením vydané a likvidací přijaté faktury končí dopravní případ, poté finanční 

oddělení sleduje splatnost vydané faktury od zákazníka. 

2.3.5 Kalkulace 

Kalkulace je základní funkcionalita TMS systému, kdy disponent určuje výnos objednávky 

(tedy, za jakou cenu bude zprostředkovávat přepravu pro zákazníka) a náklad objednávky 

(tedy, jakou cenu zaplatí za objednaného dopravce). 

Kalkulace mohou být buď manuální anebo automatické. Manuální kalkulace se používají 

v případě, že se zákazníkem či dopravcem není nastaven žádný smluvní vztah a neexistuje 

tak žádný ceník. Většinou se jedná o malé zákazníky, či zákazníky, kteří neobjednávají často. 

Pro stálé zákazníky má ECL dohodnuté výnosové ceníky, které jsou v TMS zabudované a 

automaticky se zkalkulují.  

Ceníky se zpravidla kalkulují na základě dvou parametrů:  

- hmotnost nebo objem objednávky; 

- úsek nakládky a vykládky. 

Hmotnostní škála ceníků bývá často nastavena tzv. objemovou hmotností. Objemová 

hmotnost je přepočet objemu na váhu. Např. paleta o rozměrech šířka 120 cm x hloubka 80 

cm x výška 104 cm má objem 1cbm. Pokud je přepočet na objemovou váhu 1cbm=250 kg, tak 

tato paleta, i když ve skutečnosti bude vážit pouze 100 kg (na paletě bude lehké zboží), tak 

objemová hmotnost bude 250 kg (vždy se porovnává objemová a skutečná hmotnost a aplikuje 

se ta vyšší). Pro názornější představu je paleta zobrazena na obrázku 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 17: Paleta (zdroj: (8)) 
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Úsek nakládky a vykládky je většinou vyjádřený zónou PSČ vykládky. Ceník pro zákazníka je 

většinou nastaven na fixní nakládku (jeho adresa, odkud bude zasílat svoje zboží do celé ČR) 

a k této fixní nakládce jsou kombinace PSČ vykládek. Např. paleta s objemovou hmotností 

500 kg s vykládkou do PSČ 10000-19999 (Praha) spadá do zóny 3. Šablona na určení zóny 

je na obrázku 18.  

 

Obrázek 18: Určení zóny (zdroj: (8), vlastní zpracování) 

Zóna 3 pro 500 kg (objemová hmotnost) je výnosová cena 1028 Kč, což je znázorněno na 

obrázku 19. 

 

Obrázek 19: Zónový ceník (zdroj: (8), vlastní zpracování) 

2.3.6 Finance, zaúčtování, fakturace 

Dalším modulem TMS je modul fakturace (viz obrázek 20 a 21), kde se řeší veškerá 

problematika s tímto spojená. Jedná se zejména o seznam vydaných a přijatých faktur. 

Vydané faktury se vystavují přímo z objednávky, které nesou na sobě výnosové kalkulace, 

které se dostávají do faktury. Přijaté faktury se likvidují také přímo z objednávky, která nese 

na sobě i nákladové kalkulace. 
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Vydané faktury se vystavují třemi různými způsoby. Seznam zákazníků (plátců) je tak rozdělen 

na tři skupiny. 

1. skupinou jsou zákazníci, na které se vystaví faktura ihned po doručení dopravcem na 

vykládku (tedy ihned, kdy disponent zadá do systému tzv. datum potvrzeného dodání). 

2. skupinou jsou zákazníci, kteří vyžadují k faktuře přidat podepsaný DL, na který se tak musí 

čekat, až jej dopravce z vykládky pošle zpět disponentovi či fakturantce. 

3. skupinou jsou zákazníci, na které se vystavují tzv. hromadné faktury např. za celý měsíc. 

TMS systém po vystavení či likvidaci faktury zasílá elektronicky informace o fakturách do 

účetního (ERP) systému ECL – Pohoda. 

Obrázek 20: Výnosová kalkulace (zdroj: (8), vlastní zpracování) 

Obrázek 21: Tisková podoba vydané faktury z výnosového řádku (zdroj: (8), vlastní zpracování) 
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Zaplacení faktury se dále sleduje již v účetním systému Pohoda, nicméně tyto informace o 

zaplacení se zpětně opět dostávají do TMS pro účely informace uživateli, zda jeho „obchodní 

případ“ je již zaplacen. 

Pro tyto účely existuje v TMS tzv. karta zákazníka (plátce) – viz obrázek 22, kde má uživatel 

přehledně k dispozici informace, kolik faktur bylo na daného zákazníka vystaveno a zda jsou 

všechny již zaplacené či nikoliv. Tyto informace mu umožňují lepší orientaci při sjednávání 

zakázky, kdy může zákazníka upozornit, že nemá zaplacené faktury, či může dokonce 

s takovým zákazníkem (který má velké množství faktur po splatnosti) odmítnout další 

spolupráci. 

 

Částka ve splatnosti   součet všech neuhrazených faktur 

Částka po splatnosti   součet všech neuhrazených faktur již po splatnosti 

Seznam neuhrazených faktur seznam dle jednotlivých objednávek  

Obrat_2021    součet všech vystavených faktur za rok 

2021Počet_fa_2021   počet všech vystavených faktur za rok 2021 

 

Obrázek 22: Karta zákazníka-firmy (zdroj: (8), vlastní zpracování) 
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2.3.7 Výkaznictví (statistika) 

TMS systém je v podstatě databázový program, kde je uchováno obrovské množství dat. Při 

každé operaci se systémem uživatel vkládá data o objednávce (zákazník, dopravce, data 

nakládek, vykládek, adresy nakládek, vykládek, zboží, výnosy, náklady atd.). Tato data se 

v systému ukládají a lze je zpětně využít pro různé náhledy a statistiky. Tyto statistiky a 

reporty poté slouží k přehledu a k výkaznictví v celém procesu. V zásadě je lze rozdělit na 

dvě základní skupiny: 

1. Reporty a statistiky přednastavené (reporty, které dostává uživatel TMS v rámci 

implementace). Na obrázku 23 je základní náhled na provize jednotlivých uživatelů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Reporty a statistiky parametrizované (na vyžádání, reporty, které nejsou v základním 

nastavení systému a uživatel si je vyžádá) jsou na obrázku 24. Sada těchto reportů je 

poté k dispozici pro vybrané uživatele systému.  

Obrázek 23: Provize podle disponenta (zdroj: (8), vlastní zpracování) 

Obrázek 24: Seznam reportů parametrizovaných (zdroj: (8), vlastní zpracování) 
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2.4 Implementace a nastavení  

V této krátké kapitole popisuji, jak technicky systém TMS TRIS pracuje. Systém TRIS je 

databázový program postavený na bázi jazyka MS-SQL. Všechna data systému jsou ukládána 

do databázových tabulek SQL a jednotlivé práce s tabulkami jsou řízené procedurami psanými 

v jazyce SQL. Propojení TMS TRIS na externí programy (účetní program Pohoda, či 

dopravce), je většinou přes datové komunikace formátu XML. 

2.4.1 Testování  

Testování se většinou týká externího propojení TMS systému s jinými systémy. Pokud se 

nastavuje vzájemné propojení, tedy komunikace mezi systémy, je nutné tuto komunikaci řádně 

otestovat.  

Některé programy mají takzvaný testovací prostředí. Což je identické prostředí s „ostrým“ 

prostředím, pouze jsou zde testovací data a uživatel, pokud něco zkouší, nemůže narušit 

konzistenci ostrých dat. Pokud se poté uvádějí do provozu nějaké změny v programu, tak se 

řádně otestují nejprve v testovacím prostředí a teprve poté se dávají na takzvanou produkci – 

tedy do ostrého prostředí. Nevýhodou testovacího prostředí je, že se musí udržovat naprosto 

identické k ostrému. 

2.4.2 Školení  

Na základě zkušeností z předchozích implementací se školení na program TMS zařazuje až 

po cca 14 dnech po samostatném užívání, kdy uživatelé již program mají trochu zažitý a 

během školení jsou schopní aktivně reagovat.  

Pokud by se školení zařadilo na čas, kdy uživatel systém vůbec nezná a nikdy s ním 

nepracoval, hrozí zde riziko, že se uživatel bude ztrácet v informacích a hodnota školení bude 

nízká.  

Postup je tedy takový, že uživatel dostane do ruky na začátek manuál, dle kterého je schopen 

pracovat a osvojí si tak základní operace. Poté po cca týdnu až 14 dnech je možné přistoupit 

k zaškolení, kde je možné již probrat složitější úkony a udrží se tak pozornost uživatele. 

2.4.3 Go live  

Go live, neboli přechod na nový systém je třeba pečlivě naplánovat. Jak z hlediska termínu 

pro účetní potřeby, kdy je třeba uzavřít účetně ve starém programu období a další období již 

začít v novém programu. (např. od nového kvartálu). Dále je třeba si uvědomit, že spuštění 

nového programu s sebou vždy nese „porodní bolesti“ to znamená, že systém nebude 100 % 
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fungovat hned první dny. Z tohoto důvodu není dobré začínat např. před sezónou, kdy firma 

potřebuje odbavit mnoho zakázek a počáteční nespolehlivost systému by jí mohla uškodit 

(např. před vánoční sezónou).  
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3 NÁVRHY NA OPTIMALIZACI PROCESŮ  

V této kapitole popíšu 3 optimalizace procesu, které mohou vést ke zlepšení vytyčených cílů 

uvedených v mojí bakalářské práci: 

- zjednodušit vstup poptávky či objednávky do systému;  

- urychlení fakturace a zlepšení cash-flow firmy. 

3.1 Optimalizace č. 1 - Objednávky v systému TMS – Objednávkový portál 

WOP 

Jedna z problematik, která byla diskutována během implementace je vznik objednávky 

v systému. Nejméně optimální proces je, pokud disponent manuálně opisuje údaje poptávky 

či objednávky do systému. Za prvé je to časově náročné a za druhé je to velký zdroj chyb. 

Optimální je, pokud objednávka (nebo její avízo) vznikne na základě přenosu mezi systémy. 

Zákazník totiž většinou tuto objednávku zapisuje i do své evidence a pokud se tato evidence 

využije pro načtení do TMS, odpadá zdlouhavé přepisování disponenta do systému. Pro stálé 

zákazníky ECL (ti, kteří mají pravidelné přepravy a mají smluvní vztah s ceníkem za přepravy) 

byla tato otázka komunikována během implementace a byl naprogramován objednávkový 

portál WOP (Web Operational Portal). U stálých zákazníků je ceníkem předem stanovena 

cena za přepravu a odpadá tak proces poptávky, kdy se zákazník dotazuje na cenu. Zákazník 

tak může rovnou v objednávkovém portálu vytvořit objednávku na přepravu, která se propíše 

jako avízo objednávky přímo k disponentovi. Jedná se o takovou „prodlouženou ruku“ směrem 

k zákazníkovi. 

Aby zákazník pracoval s tímto objednávkovým portálem WOP, je třeba jej maximálně 

zjednodušit a zpříjemnit mu s ním práci. Musí zde mít přednastavené adresy nakládek a 

vykládek, či možnost kopírování starších objednávek, aby vytvoření nové objednávky bylo co 

nejvíce komfortní a trvalo co nejkratší dobu. 

Zákazník má také možnost sledovat na svém WOP objednávkovém formuláři stavy své 

objednávky. Např. když disponent objedná dopravce, změní se stav objednávky na 

„Objednáno“ a zákazník po vyhledání své objednávky na WOPu tento stav může vidět. To 

samé, pokud se objednávky naloží na nakládce či vyloží na vykládce, opět může zákazník 

sledovat stav „Naloženo“ nebo „Vyloženo“ a má tak svou objednávku stále pod kontrolou. 

Názorný formulář je na obrázku 25 níže.  
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Tato optimalizace vede k zásadnímu zjednodušení vstupu objednávky do systému. Do 

budoucna během prvního roku používání se počítá s cca 60 zákazníky, kteří budou využívat 

tento portál. Denně celkově objednají v průměrů 240 objednávek. Disponent zapíše novou 

objednávku do systému za cca 3 min. Objednávky ze systému WOP, které za disponenta 

vytvoří sám zákazník, tak představují časovou úsporu 240 x 3 min = 720 min pro celou firmu. 

Objednávkami se zabývá celkem 10 disponentů a časová úspora na disponenta je tak 1,2 

hodiny denně. Tento čas může využít k jiným činnostem. 

3.2 Optimalizace č. 2 - Práce s poptávkou 

Další z problematik je práce s poptávkou. Poptávka přichází od ad-hoc zákazníků, se kterými 

není smluvní vztah a není s nimi nastaven ceník. Proto zákazníci poptávají své přepravy a 

žádají disponenta o cenu. Tato komunikace se realizuje převážně e-mailovou komunikací, 

případně přes telefon. Až ve chvíli, kdy se disponent domluví se zákazníkem na ceně se 

objednávka zapisuje do systému. Systémově tak nejsou vůbec podchyceny poptávky, které 

nekončí objednávkou, tedy poptávky, na které po zaslání ceny disponentem již zákazník 

nereaguje. Například protože si vybral již jinou alternativu na trhu. Ze zkušenosti víme, že 

zákazník takto poptává až 20 konkurenčních firem a úspěšnost nabídky na poptávku je cca 30 

%. To znamená, že plných 70 % poptávek není v žádném systému podchyceno. Nemáme tedy 

informaci, jací zákazníci poptávají, jaká je úspěšnost a tyto informace jsou pouze pocitově 

v hlavách jednotlivých disponentů. 

Obrázek 25: Šablona formuláře WOP (zdroj: (8)) 
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Zde by bylo dobré změnit proces a poptávky od zákazníků hned zapisovat do systému TMS 

v jednoduché tabulce a po případném potvrzení ceny ze strany zákazníka tuto poptávku 

automaticky změnit na objednávku. 

Proces takové poptávky od ah-doc zákazníka by mohl vypadat takto: 

- poptávka přichází e-mailem od zákazníka; 

- disponent hned zapíše do TMS poptávku v jednoduché formě (pouze zákazník, 

nakládka, vykládka, data, zboží a cena); 

- disponent automaticky vygeneruje v systému PDF nabídku, kde budou základní 

údaje. Systém odešle automaticky tento PDF na e-mail poptávajícího zákazníka, v 

PDF bude interaktivní pole „SOUHLASÍM“ na které, když zákazník klikne,  se 

odešle automaticky informace zpět do systému TMS, že nabídka byla akceptována;  

-  zákazník, pokud souhlasí, klikne na interaktivní pole v PDF nabídce 

„SOUHLASÍM“ a tím odešle informaci do systému TMS; 

- TMS automaticky vytvoří v systému objednávku. 

Tento proces umožní i sledovat, kolik jednotliví disponenti denně odpoví na poptávky.   

Tato forma procesu poptávek byla komunikována s IT dodavatelem systému TMS TRIS, který 

potvrdil, že by proces byl realizovatelný, a že PDF dokument s interaktivním polem 

„SOUHLASÍM“ lze vygenerovat a spárovat zpětně s objednávkou. Realizace tohoto 

požadavku pro ECL by mohla být finalizována do konce 09/2021. 

Přínos této optimalizace nelze přímo převést na ušetřený čas, snížené náklady, či zvýšené 

výnosy. Jedná se hlavně o zlepšení informace o počtu poptávajících zákazníků, kteří následně 

nepotvrdili objednávku. Tuto statistiku lze následně využít pro obchodní účely, kdy lze tyto 

zákazníky dále oslovovat a zjišťovat zpětnou vazbu z trhu a následně přizpůsobit svůj produkt, 

aby poměr zrealizovaných objednávek byl co nejvyšší. 

3.3 Optimalizace č. 3 - POD aplikace a zrychlení fakturace na zákazníky 

(plátce) 

Jak bylo popsáno výše, většina zákazníků akceptuje vydanou fakturu až po zaslání POD – 

tedy podepsaného dodacího listu DL. DL podepisuje příjemce na vykládce a dopravce jej poté 

přikládá ke své faktuře, kterou zasílá na ECL. 

Zde je problematika času, kdy faktura od dopravce společně s podepsaným DL přijde do ECL 

až s velkým časovým zpožděním v řádech dnů, někdy i týdnů. Do té doby nemůže ECL vystavit 

faktury na své zákazníky a zbytečně tak prodlužuje svoje cash-flow.  
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Je třeba vymyslet způsob, jak tyto podepsané DL dostat od dopravce, v co nejkratší době – 

ideálně ještě v den vykládky. Tuto problematiku řeší aplikace POD dodávaná se systémem 

TMS TRIS.  

Jedná se o mobilní aplikaci Android či IOS, kterou si řidič nainstaluje přímo do svého mobilu a 

pomocí foťáku v mobilním telefonu vyfotí podepsaný DL a zasílá jej prostřednictvím této 

mobilní aplikace do TMS. Vstupní stránka aplikace POD je na obrázku 27 níže.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po otevření mobilní aplikace je řidič vyzván k vyfocení podepsaného dodacího listu. Po 

vyfocení je aktivován vestavěný e-mailový klient, která vyfocený obrázek odesílá e-mailem na 

adresu systému TMS, který obrázek identifikuje, přiřadí k objednávce a uloží do databáze 

TMS. Současně dojde k zapsání data tzv. „Potvrzené datum dodání“ k objednávce a 

objednávka dostane stav „Dodáno“.  

Poté systém automatické fakturace vyhledá objednávky, které mají naskenovaný podepsaný 

DL a zařadí je do fronty pro vystavení faktury. Tento způsob umožňuje vystavit fakturu na 

zákazníka okamžitě po doručení zboží, urychluje tak fakturaci a zlepšuje cash-flow v řádech 

týdnů. Aplikace umožňuje i zasílat informaci o datu naložení zboží přímo na nakládce, tím že 

řidič zmáčkne tlačítko „Nakládka“. 

Nevýhodou tohoto procesu může být nutnost mít nainstalováno v mobilu řidiče tuto mobilní 

aplikaci, kdy někteří řidiči mohou odmítnout do svého soukromého mobilu instalovat tuto 

aplikaci třetích stran. Zde je pole pro obchodní oddělení ECL, aby dokázalo s dopravci 

dohodnout tento proces. Samozřejmostí je „chytrý“ telefon umožňující fotit a zasílat e-maily. 

Obrázek 26: Mobilní aplikace POD (zdroj: (8)) 
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POD aplikace, která umožňuje zasílat obratem z vykládky již oskenovaný dodací list, zrychlí 

vystavení vydané faktury v průměru o 10-14 dní. Počítá se, že by ze začátku bylo obsluhováno 

touto aplikací cca 50 % zákazníků. Je to dáno tím, že ne všichni zákazníci akceptují kopii DL 

z mobilní aplikace (chtějí originály) anebo i dopravce má problém s aplikací pracovat. Ale i 50 

% zákazníků, na které je vystavena faktura o 10-14 dní dříve představuje pro firemní cash-

flow významnou pomoc. 

Vydané faktury jsou dnes vystavovány se 60 (i více) denní splatností. Peníze od zákazníka 

tak firma obdrží i více než za 80 dní. Pokud na druhé straně musí platit dodavatelům (dopravci), 

vzniká velký tlak na cash-flow na účtech. Mnohdy firmy, když zaplatí dodavatelům, ale své 

vydané faktury mají stále nezaplacené (pohledávky), musí tuto situaci řešit formou provozního 

úvěru u banky. Tento úvěr stojí nějaké peníze, a proto je optimální mít peníze z vydaných 

faktur co nejdříve na účtech. Tomuto zmíněná POD aplikace pomáhá.  
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4 VYHODNOCENÍ IMPLEMENTACE A NAVRŽENÝCH 

IMPLEMENTACÍCH 

Implementace systému TMS zasahuje do téměř všech aktivit firmy. Jak nákupu, obchodu, 

účetnictví. Pokud se nejedná o „krabicové řešení TMS“ (kdy se procesy firmy musí přizpůsobit 

právě krabicovému řešení) je z mého pohledu nejdůležitější detailní zmapování a analýza 

všech procesů, které se týkají budoucí implementace. Implementace systému TMS je tak 

ideální příležitostí pro firmu zmapovat si stávající procesy a pokusit se nalézt rezervy, které při 

jejich odstranění povedou k efektivnějšímu procesu – tedy k procesu, který je méně nákladný 

a přináší více tržeb. 

Cíle bakalářské práce, které byly vytýčeny v úvodní kapitole praktické části byly splněny tím, 

že se podařilo nalézt optimalizace, které povedou, jak ke zjednodušení přijmu objednávky a 

tím uspoření času jednotlivých uživatelů, tak i optimalizace, které vedou se zlepšení cash-flow 

firmy (rychlejší fakturaci).  

Optimalizace č.1 – Objednávkový portál WOP vede primárně k úspoře času 1,2 hodiny na 

každého disponenta. Tento čas může disponent věnovat dalším objednávkám či akvizici, čímž 

bude firma profitovat navýšením tržeb. 

Roční navýšení tržeb, díky této optimalizace, je v řádu 30 mil. Kč – viz tabulka 1 níže. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 1: Finanční rozbor pro optimalizaci č. 1 (zdroj: vlastní zpracování) 
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Optimalizace č. 2 – Práce s poptávkami vede primárně ke zlepšení statistiky a přehledu 

nepřeměněných poptávek na objednávku. Informace o tom, jací klienti poptávají, a jaký je podíl 

z toho, že jejich poptávky se nakonec realizují, je velmi cenná. Obchodní oddělení může poté 

kontaktovat klienty s nízkým poměrem realizovaných poptávek a zjistit důvody, proč tomu tak 

je. Cílem je % realizovaných poptávek navýšit. Nyní tato statistika neexistuje a je pouze 

v pocitech jednotlivých disponentů. Toto procento se může pohybovat kolem 30 %. Počet 

poptávek, které jeden disponent denně vytvoří je cca 6. Realizované jsou tedy v průměru 1,8 

poptávky na 1 disponenta. Pokud budeme kalkulovat, že po důkladné analýze důvodů 

nerealizovaných poptávek se podaří navýšit % realizace o 15 % - znamená to dopad do 

ročních tržeb firmy přírůstek + 11,250 mil. Kč – viz tabulka 2 níže.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Optimalizace č. 3 – POD aplikace konkrétně zrychluje vystavení faktur u 50 % zákazníků a 

urychlení plateb o cca 14 dnů. V dnešní době, kdy je cash-flow každé firmy napjaté, je 

urychlení fakturace velmi přínosná optimalizace.  

Roční tržby firmy se pohybují v řádu 250 mil. Kč. Pokud ½ tržeb přijde na účet firmy o 14 dnů 

dříve, nemusí firma těchto 14 dnů úvěrovat kontokorentním úvěrem, jehož úroková sazba se 

pohybuje cca 8 % ročně. Firma tak ušetří v nákladech za bankovní kontokorent řádově 388 

tis. Kč ročně – viz tabulka 3 níže.  

 

 

 

 

Tabulka 2: Finanční rozbor pro optimalizaci č. 2 (zdroj: vlastní zpracování) 

Tabulka 3: Finanční rozbor pro optimalizaci č. 3 (zdroj: vlastní zpracování) 
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5 ZÁVĚR 

Jak bylo již v kapitole 3 řečeno, hlavní důvody pro zavedení nového TMS systému byly 

následující:  

- rychlost zadávání jednotlivých operací; 

- větší přehlednost, reporting; 

- zrychlení fakturace; 

- napojení na systémy třetích stran (zákazníci, dopravci); 

- propojení se stávajícím modulem WMS. 

Cílem mé bakalářské práce bylo nalezení bodů a míst v logistickém procesu, které by při 

vhodné optimalizaci mohly vést ke zlepšení dílčích parametrů procesu. Cílem bylo identifikovat 

tato místa a popsat alternativní způsob, který by vedl ke zvýšení efektivity.  

Jako postup řešení jsem zvolila kombinaci analýz jednotlivých procesů prostřednictvím 

detailního popisu a konzultace s jednotlivými uživateli, kteří tento konkrétní proces využívají. 

Analýza a následné vyhodnocení byla zaměřena na základní cíle: 

- zjednodušit vstup poptávky či objednávky do systému; 

- urychlení fakturace a zlepšení cash-flow vybrané firmy. 

Pro účely této bakalářské práce byla identifikována celkem tři optimalizační zlepšení. Z nichž 

dvě byla rozpracována společně s uživateli systému a nyní jsou ve fázi nasazení. Třetí 

optimalizaci jsem nalezla sama během podrobné analýzy a je rozpracovaná na papíře. Zde 

zaleží na dalším přístupu firmy, zda ji bude implementovat. 

Cíle byly splněny tím, že se podařilo nalézt optimalizace, které povedou, jak ke zjednodušení 

přijmu objednávky a tím uspoření času jednotlivých uživatelů, tak i optimalizace, které vedou 

ke zlepšení cash-flow firmy (rychlejší fakturaci).  

Náklady na pořízení nového systému jsou v řádech 2 mil. Kč jednorázově plus 300 tis. Kč roční 

poplatek za podporu. Do fixních nákladů, které jsou 2 mil. Kč, se zahrnuje zejména licence, 

analýza, instalace na HW nebo cloude klienta, parametrizace systému na požadavky klienta, 

propojení třetí strany (účetní systém, dopravce), testování, školení apod. Do vedlejších 

nákladů se poté započítává například náklad na HW nebo cloude (není součástí TMS). Jen 

optimalizace popsané v závěrečné části, které jdou ruku v ruce s implementací nového SW 

TMS, přináší do firmy nárůst tržeb o cca 42 mil. Kč ročně (roční tržby firmy se pohybují v řádu 

250 mil. Kč).  
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Toto navýšení tržeb je bez tlaku na navýšení nákladů, naopak zrychlení fakturace přináší do 

firmy další úsporu v řádech 380 tis. Kč. Další výhodou systému, jako je vyšší uživatelský 

komfort či propojení na již existující WMS modul jsou dalším benefitem. Pořízení nového SW 

do firmy se odepisuje 36 měsíců.  

Závěrem lze konstatovat, že implementace nového TMS systému bude pro firmu 

jednoznačným přínosem. 
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