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Abstrakt 

Diplomová práce se zaměřuje na analýzu a vyhodnocení rizik v dopravně spediční 

firmě – Doprava Vícha s. r. o. Práce popisuje současnou situaci v dopravě, příslušnou 

legislativu a metody k analýze a vyhodnocování rizik – FMEA, WHAT IF. Dále popisuje 

současný stav ve firmě a analyzuje příčiny vzniku a dopady rizik spojených s přepravou 

nákladními vozy. Na základě provedených analýz navrhuje sadu opatření, jak tyto rizika 

zmírnit. Přílohou práce je provozní příručka pro řidiče se soupisem postupů chování v 

rizikových situacích. 

 

Abstract 

This diploma thesis deals with an analysis and evaluation of risk in the freight 

transport company – Doprava Vícha s. r. o. The thesis describes the current situation in a 

freight transport industry, an applicable legislation, and risk analysis methods FMEA and 

WHAT-IF. Further the thesis analyses risks of a freight transportation and describes the 

company Doprava Vícha s. r. o. in detail. The thesis proposes a set of actions in order to 

minimize identified risks. The handbook with most important actions and advices for drivers 

is attached. 

 

Klíčová slova 

Nákladní doprava, kamion, FMEA, WHAT IF, lidský faktor, riziko, analýza, škoda  

 

Keywords 

Freight transport, truck, FMEA, WHAT IF, human factor, risk, analysis, damage 
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Úvod 

V dnešním moderním světě je doprava důležitou součástí každodenního života.  

Ta bývá často spojována s přepravou osob, potravin, surovin pro výrobu, zboží a dalších 

komodit. Problematika, která je úzce spojena s touto prací se řadí do sféry silniční dopravy  

a to konkrétně přepravy zboží za pomoci nákladních automobilů 

Tato diplomová práce se věnuje analýze rizik a jejich vyhodnocení v dopravně 

spediční firmě Doprava Vícha s. r. o. Po domluvě s vedením firmy byla práce specifikována 

na ztráty a vznik škod, které jsou spojeny s přepravou zboží nákladními vozy. 

Ve firmě každý rok dochází ke ztrátám ve spojení s riziky. Proto byla provedena 

analýza rizik dle kritérií, které považovalo vedení firmy za největší problémy spojené 

s přepravou zásilek. Vzhledem k poměrně vysokým ztrátám je žádoucí se pokusit tato rizika 

zohlednit a snažit se jim předcházet a pokud možno je eliminovat.  

K předcházení rizikových situací a jejich následků spojených s přepravou nákladním 

vozidlem by mělo přispět zavedení Provozní příručky, která bude umístěna do každého vozu. 

Tato příručka řidiči umožní v typových situacích jednat s klidem tak, aby firmě nevznikla 

ztráta z přepravy. Předpokládá se, že tuto příručku budou nejvíce využívat nezkušení, nebo 

právě přijatí zaměstnanci na pozici řidiče. 
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1. Současný stav provozu dopravně spedičních firem 

Nákladní doprava je v současné době výrazným faktorem ovlivňujícím postavení 

české ekonomiky v Evropské unii. Všechny dopravní, distribuční a logistické procesy jsou 

důležitými aspekty konkurenceschopnosti, které napomáhají k lepšímu postavení České 

republiky na evropském trhu nákladní dopravy [1]. 

„Silni ční nákladní přeprava patří celosvětově k nejprogresivněji se rozvíjejícím 

dopravním oborům. Základními přednostmi je relativní rychlost, dostupnost, operativnost, 

rychlá přizpůsobivost změnám poptávky a schopnost bezproblémově realizovat systém 

přeprav z domu do domu. Její význam a podíl na světovém přepravním trhu stále roste“[2]. 

Nákladní kamionová doprava je nedílnou součástí logistického celku již od počátků 

20. století. Od této doby je silniční doprava v nepřetržité expanzi a počty vozidel na cestách se 

neustále zvyšují. Převážně díky neustálému budování dalších komunikací byla vytvořena 

hustá dopravní síť. Jedná se o jedno z důležitých kriterií, které je zohledňováno při výběru 

druhu transportu zboží. Přeprava zakázek silniční dopravou na střední vzdálenosti je tak 

z hlediska časové náročnosti flexibilnější, než doprava železniční. Železniční dopravu svazují 

jízdní řády, neměnné cesty a časové prostoje dodávky zboží zapříčiněné manipulací při 

překládání na vlakovou soupravu [3]. Následující tabulka 1 zobrazuje využití jednotlivých 

druhů nákladní dopravy. 

Tab. 1 - Přepravní výkony v nákladní dopravě [mld. tkm] [4] 

Druh dopravy 
Rok 

1993 1995 2000 2006 2007 2008 2011 2012 2013 

Silniční  25,26 32,5 39,04 50,37 48,14 50,88 54,83 51,23 54,89 

Železniční 25,14 25,5 17,5 15,78 15,78 15,44 14,32 14,27 13,97 

Letecká 0,03 0,03 0,04 0,05 0,04 0,04 0,02 0,02 0,02 

Vodní 1,22 1,23 0,77 0,82 0,9 0,86 0,7 0,67 0,69 
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Níže uvedené grafy 1,2 zobrazují procentuální vyjádření jednotlivých druhů dopravy 

na celkových přepravních výkonech. Z grafů je patrné, že došlo k výraznému nárůstu 

využívání silniční dopravy, která je preferována hlavně díky své časové flexibilitě. 

Významnou roli měla také změna druhu ekonomiky České republiky, která je detailněji 

rozepsána v následující kapitole 1.1. 

 

Graf 1- Podíl jednotlivých druhů dopravy v ČR 1993 [4] 

 

 

Graf 2 - Podíl jednotlivých druhů dopravy v ČR 2013 [4] 
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Porovnání České republiky vzhledem k ostatním státům Evropské unie (v porovnání je 

zahrnuto i Švýcarsko a Norsko, které nejsou součástí unie, ale patří mezi významné 

transportní země) je patrné z grafu 3. Tento graf představuje objem evropského logistického 

trhu v roce 2012. V tomto období bylo po státech unie přepraveno zboží za více než  

930 miliard €. Česká republika je svým podílem umístěna na šestnácté příčce.  

Graf 4 znázorňuje podíl jednotlivých druhů přepravy v Evropské unii v závislosti na 

celkovém objemu přepravného zboží. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 4 - Podíl druhů přepravy na evropském trhu v roce 2012 [5]  
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Graf 3 - Finanční podíl jednotlivých států na Evropském trhu logistiky [mld. €] [5] 
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1.1. Kamionová a spediční doprava 

V této části je zachycen trend rozvoje kamionové dopravy, ke kterému dochází 

v České republice již od roku 1989. Drobný výpadek byl zapříčiněn ekonomickou krizí 

v letech 2007 a 2008. Data pro pozorování tohoto trendu v Evropské unii byla čerpána z 

evropského statistického úřadu EUROSTAT. Vyhledání dat v evropské databázi bylo 

omezeno pouze na nákladní silniční přepravu s využitím souprav (tahač, návěs).  

Tabulka 2 znázorňuje trend využívání kamionové přepravy na území Evropské unie.  

Tab. 2 - Množství přepravených komodit po EU kamionovou dopravou [mld. t] [6] 

GEO/TIME 2011 2012 2013 2014 

Belgie 50 157 47 582 47 078 43 875 

Bulharsko 9 966 13 228 17 135 14 372 

Česká republika 55 670 52 079 56 177 55 373 

Dánsko 6 050 6 038 5 745 4 644 

Německo 115 322 106 298 103 199 101 892 

Estonsko 3 318 2 876 3 136 3 224 

Irsko 5 816 5 676 4 808 4 838 

Řecko 2 559 2 874 2 954 2 660 

Španělsko 59 625 59 653 58 659 61 889 

Francie 44 538 39 941 39 824 39 986 

Chorvatsko 6 427 5 971 6 704 8 359 

Itálie 18 335 16 390 19 520 18 204 

Kypr 32 23 23 17 

Lotyšsko 6 431 6 356 6 815 8 052 

Litva 12 456 13 519 15 958 17 526 

Lucembursko 22 323 17 821 19 235 20 612 

Maďarsko 30 282 31 519 32 180 34 305 

Nizozemsko 106 737 100 327 114 441 115 127 

Rakousko 26 107 23 300 20 139 21 191 

Polsko 120 529 135 739 150 279 155 586 

Portugalsko 20 986 17 519 22 671 22 183 

Rumunsko 10 626 12 851 17 508 19 095 

Slovinsko 20 204 19 629 19 836 20 624 

Slovensko 30 223 32 968 31 878 35 933 

Finsko 3 189 3 430 2 748 3 161 

Švédsko 2 195 1 814 1 792 2 081 

Spojené království 17 891 17 767 17 184 17 035 

Švýcarsko 755 643 1 167 836 

Evropská unie 808 749 793 831 838 793 852 680 
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Nákladní doprava je úzce spojena s hospodářstvím země. Změ
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vzestupná tendence zapříčiněna nárůstem využití 
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sem u dopravních nehod v České republice.  

 

ním provozu v ČR [8] 

stem využití kamionové dopravy 

nastal v roce 2009, ten byl 

 se jedná o zákon č. 274/2008 Sb. 

řivolána, přesáhne-li škoda na 

2008 byla tato částka 50 000,- Kč [9].
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Počet silničních tahačů dlouhodobě klesá, podle informací z Centrálního registru 

vozidel poklesl jejich počet za posledních 10 let na téměř čtvrtinu. V roce 2014 tvořil 

meziroční pokles počtu silničních tahačů 13 %. Z tabulky je patrný dlouhodobý pokles 

tahačů. Hlavním důvodem bylo stáří tahačů zakoupených ve velkém „boomu“ kamionové 

dopravy. Dalším z důvodů byla ekonomická krize, která zasáhla Českou republiku v roce 

2007. V tomto období zanikla více než čtvrtina spedičních a dopravních firem. Během krize 

bylo rozprodáno nebo odhlášeno velké množství vozidel [10].  

Tab. 4 - Počet registrovaných tahačů na území České republiky [11] 

Rok 2005 2010 2011 2012 2013 2014 

Celkem 24 060 13 045 11 503 8 717 7 626 6 621 

rozdělení dle stáří  

do 2 let 1 258 199 199 240 144 89 

od 2 do 5 let 5 575 966 619 439 317 180 

od 5 do 10 let 10 324 4 508 2 941 2 074 1 264 899 

přes 10 let 6 903 7 372 7 744 5 964 5 901 5 453 

 

V současné době je situace opačná. Období krize pominulo a rostoucí ekonomika 

působí dopravcům problém v podobě přemíry zakázek, které musí i největší české firmy 

(např. CS Cargo) odmítat. Firmy začínají investovat do nových nákladních vozů. Ty však 

nemohou naplno využít, jelikož nemají dostatek kvalifikovaného personálu k obsluze. 

Řidiči začínají klást čím dál náročnější požadavky, nebo odcházejí za prací do sousedního 

Německa, kde dostanou vyšší mzdu. Ve většině případů se jedná o požadavek ve smyslu jízdy 

po tuzemsku, jelikož současná mezinárodní situace je kvůli imigraci vyhrocená.  

Proto tuzemské firmy vidí řešení v najímání cizinců k obsazení svých nákladních vozů [12]. 
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1.2. Mezinárodní trasy 

Vzhledem k výše uvedenému faktu přeorientování ekonomiky v České republice po 

roce 1989 na tržní systém a pozdějšího vstupu do Evropské unie v roce 2004 bylo zřejmé,  

že musí dojít k navýšení obchodních styků se zahraničím. Významným krokem ke zrychlení 

silniční nákladní dopravy byl vstup států do Schengenského prostoru a s tím odstranění 

celních kontrol při přejezdu státních hranic různých států [13]. Ovšem v současné době 

zrušené kontroly na státních hranicích ztížily regulaci migrační vlny, která se šíří přes celou 

Evropu. Tato situace negativně ovlivňuje především nákladní silniční dopravu. V současné 

době má většina řidičů nákladních automobilů strach vyjíždět mimo tuzemsko z obav útoků 

na jejich osobu v zahraničí, právě kvůli imigrantům. 

Evropská migrační krize sužuje nejen evropskou společnost, ale také nejrůznější 

mezinárodní procesy. Jedním z nich je mezinárodní obchod, který je tímto faktorem negativně 

ovlivňován. Dle posledních událostí jsou v posledních měsících zaznamenávány potíže 

nejvíce právě v nákladní kamionové dopravě. Díky současné uprchlické vlně se tyto problémy 

stávají i na místech mimo tranzitní území migrantů. Zejména se hovoří o hraničních pásmech 

a přístavech, které jsou v obležení utečenců a tím tak výrazně komplikují hladký chod 

přepravy zakázek nákladními vozy [14]. 

V těchto oblastech dochází k největšímu výskytu problémů. Nákladní vozy, které stojí 

ve frontách na hranicích, jsou často napadány a dochází tak k častým rozkrádáním zásilek, 

rozřezávání plachet návěsů, umisťování překážek na silnici. Tyto činy mají za následek 

ohrožení životů a škody na majetku. Ke každodenním událostem patří i pokusy uprchlíků 

dostat se do souprav a takto nelegálně překročit hranice. Tímto jednáním dochází nejen k 

ohrožení zdraví řidičů, kteří se snaží imigrantům zabránit vniknutí do vozidla, ale také může 

dojít k vysokému finančnímu postihu, který je za nelegální převoz udělován. 

Nejhorší situace z pohlednu kamionové dopravy byla u přístavního města Calais. 

V tomto městě ústí kanál La Manche z Francie do Velké Británie. Právě zde docházelo 

nejčastěji k různým útokům a pokusům o vniknutí do vozu. Příčinou častých útoků bylo 

vytvoření uprchlického tábora v blízkosti dálnice, ve kterém se dle odhadů francouzských 

úřadů zdražovalo více než 4000 uprchlíků [14].  
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Obr. 1 - Příjezd do přístaviště v Calais [15] 

Obr. 2 - Část uprchlického tábora u dálnice v Calais [16] 
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 Vzhledem k uvedené situaci Evropě reagovala vláda Velká Británie v roce 2014 

vydáním zákona, který se vztahuje na všechny příjezdy do Spojeného království.  

Pokud bude řidiči prokázáno propašování imigrantů do země při nedostatečném zabezpečení 

vozidla, nebo nerespektování tohoto zákona, může mu být udělena pokuta ve výši až 2 000 

liber za každou osobu, která překročí hranice [17]. 

Pro tuto situaci byly vydány různé rady a návody, jak výše uvedeným situacím 

předcházet nebo jim zabránit. Mezi základními radami bylo například uvedeno, ať jsou vrata 

nákladního prostoru dodatečně opatřena visacím zámkem. Důkladně kontrolovat vůz při 

každém zastavení a před odjezdem. V souvislosti s tímto zákonem vznikl také návod, který 

můžeme přeložit: „Jak se vyhnout trestu v 10 efektivních krocích za předpokladu, že se někdo 

skrývá ve vašem vozidle“, nejdůležitější pokyny jsou popsány níže [17]:  

• Pokud má řidič podezření, že se někdo před naloděním nebo odjezdem do VB 

ukrývá ve vašem vozidle, kontaktujte policii. 

• Řidič nesmí projít kontrolou hranic, nebo nastoupit k transportu do VB, pokud 

má podezření, že je někdo ukrýván ve vozidle. V tomto případě následuje 

kontaktování policie nebo hraniční kontroly. 

• V případě výše uvedených bodů by řidič neměl tuto situaci řešit sám. 

Měl by zavolat policii a setrvat v kabině vozu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Obr. 3 - Rabování nákladu v Calais [18] 
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1.3. Legislativa 

Oblast mezinárodní kamionové dopravy je řízena různými legislativními prvky.  

Může se jednat o vnitrostátní, evropské předpisy, nebo o mezinárodní dohody. Jedním 

z nejdůležitějších mezi dokumenty je Úmluva o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční 

dopravě (CMR). Další významnou položkou je Evropská dohoda o mezinárodní silniční 

přepravě nebezpečných věcí (ADR) a Dohoda o mezinárodních přepravách zkazitelných 

potravin a specializovaných prostředích pro tyto přepravy (ATP). Každá z firem podnikajících 

v mezinárodní silniční dopravě musí brát tyto smlouvy v potaz. Tato práce se zaměřuje 

především na Úmluvu (CMR). 

Mezinárodní doprava probíhá na základě Úmluvy o přepravní smlouvě v mezinárodní 

silniční dopravě. Ta se vztahuje na všechny smlouvy o přepravě zboží silničním nákladním 

vozidlem za úplatu, ovšem za předpokladu pokud místo převzetí zásilky a místo doručení jsou 

v různých státech. Dále je nutné, aby alespoň jeden z těchto států byl signatářem Úmluvy. 

Vrcholovým orgánem rozvoje mezinárodní silniční dopravy je Mezinárodní silniční unie 

(IRU), která má své sídlo v Ženevě. Funkce unie spočívá ve sjednocování zájmů silničních 

dopravců, informovat o změnách a opatřeních v rozvoji silniční dopravy prostřednictvím 

národních zájmových sdružení a svazů. V tuzemsku zastupuje tuto funkci Sdružení 

automobilových dopravců Česmad Bohemia [19]. 

Po skončení 2. světové války nastalo pro mezinárodní kamionovou dopravu 

přelomové období. Dne 19. května 1956 byla v Ženevě sjednána „Úmluva o přepravní 

smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR)“. Úmluva vstoupila v platnost dnem  

2. července 1961. Ta byla prezidentem tehdejšího ČSSR ratifikována s určitými výhradami. 

V tehdejší Československé socialistické republice vstoupila v platnost dnem  

3. prosince 1974. Úmluva CMR je mezinárodně uznávanou a respektovanou na poli 

mezinárodní přepravy zakázek po silnicích [21].  

V České republice je legislativa ohledně mezinárodní silniční dopravy upravována dle 

Úmluvy CMR. Ta byla v souladu s článkem číslo 10 Ústavy ČR přijata a stala se součástí 

právního řádu ČR. Tato mezinárodní úmluva má přednost před vnitrostátním právem. Jedná 

se o případy, kdy vnitrostátní právo stanoví něco jiného jako úmluva CMR [22]. Úmluva 

CMR je rozdělena na osm kapitol a 52 článků. V prvních dvou článcích je stanoven rozsah 

platnosti. Jsou zde přesně definovány oblasti přepravy, ke kterým se tato Úmluva CMR 

nevztahuje. Další kapitoly a články upravují samotnou mezinárodní přepravu zboží. Jedná se 
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o osoby, za něž dopravce zodpovídá, podmínky uzavírání a provádění přepravní smlouvy. 

Následuje odpovědnost dopravce, reklamace a žaloby. Další součástí je přeprava prováděná 

postupně několika dopravci. V další kapitole nalezneme, kdy dochází k neplatnosti ujednání, 

které jsou v rozporu s Úmluvou CMR. Poslední kapitola zahrnuje závěrečná ustanovení [21]. 

V roce 2008 byl v Ženevě přijat Dodatkový protokol k Úmluvě o přepravní smlouvě 

v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR) týkající se elektronického nákladního listu. 

S Dodatkovým protokolem vyslovil souhlas Parlament České republiky a dne 23. února 2011 

byl podepsán prezidentem republiky. Dodatkový protokol vstoupil v platnost dne  

5. června 2011 [22].  

Dokladem o uzavření smlouvy ve smyslu přepravní smlouvy v mezinárodní silniční 

dopravě je nákladní list (CMR). Dle Úmluvy CMR kapitoly III – Uzavření a provádění 

přepravní smlouvy Čl. 5 je nákladní list vystaven ve třech původních vyhotoveních 

podepsaných odesílatelem a dopravcem [23] musí obsahovat tyto náležitosti: 

• Místo a datum vystavení, 

• Jméno a adresu odesílatele, 

• Jméno a adresu dopravce, 

• Místo a datum převzetí zásilky a místo jejího určení, 

• Jméno a adresu příjemce, 

• Obvyklé pojmenování povahy přepravované věci a druh obalu, u věcí nebezpečné 

povahy jejich obecně uznávané označení 

• Počet kusů, jejich zvláštní značky a čísla, 

• Hrubou váhu zásilky nebo jiným způsobem vyjádřené množství zboží, 

• Náklady spojené s přepravou (dovozné, vedlejší poplatky, cla a ostatní výdaje 

vznikající od okamžiku uzavření smlouvy až do vydání zásilky), 

• Pokyny potřebné pro clení a jiná úřední jednání, 

• Údaj o tom, že přeprava i přes jakoukoliv opačnou doložku podléhá ustanovením této 

Úmluvy, 

Pokud tyto základní údaje nejsou dostatečné, je možné nákladní list obsahově rozšířit 

o další údaje, které jsou uvedeny v druhé části Čl. 6 Úmluvy CMR. Jedná se například o 

zákaz překládky, výši dobírky, nebo o kompletní seznam dokladů předaných dopravci. [24]. 

Vzor nákladního listu je uveden na obrázku 4.  
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Obr. 4 - Vzor nákladního listu dle CMR [25] 
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2. Formulace problému a cíle práce 

V diplomové práci je řešena analýza a vyhodnocení rizik dopravně spediční firmy 

Doprava Vícha s. r. o. Ve firmě dochází každý rok k finančním ztrátám, které jsou 

zapříčiněny událostmi v souvislosti s přepravou zakázek nákladním vozy. S majitelem firmy 

bylo provedeno rozdělení rizika do základních kritérií, které byly v práci řešeny. Z interních 

podkladů byla vytvořena analýza s procentuálním vyjádřením jednotlivých kritérií na finanční 

ztrátě za sledované období. Více o analýze nalezneme v kapitole 4. 

Cílem diplomové práce je návrh opatření snižující potenciální rizika. Bude se jednat o 

vytvoření doporučených postupů k předcházení a snížení následků potencionálního rizika 

spojeného s přepravou nákladními vozy. Fyzickým výstupem bude „Provozní příručka“ , 

která bude umístěna do každého nákladního vozu firemní flotily. V příručce budou uvedeny 

postupy, jak se chovat v modelových situacích jako je: kontrola vozidla, dopravní nehoda, 

nakládka, vykládka aj. Doporučení, rady a předepsané postupy budou výstupem zpracovaných 

metod analýzy rizik. Popis těchto metod nalezneme v následující kapitole č. 3.1.  
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3. Materiály a metody 

V této kapitole budou nejprve popsány jednotlivé metody, které slouží k analýze 

rizika. Druhou částí je představení firmy, ve které byla diplomová práce zpracována.  

3.1. Vybrané metody analýzy rizika 

Tato část popisuje metody použité k analýze rizikových faktorů. U těchto faktorů bude 

sledován hlavně počet výskytů, způsoby vzniku a samotná finanční výše škody, která byla 

firmě způsobena. První použitou metodou je brainstorming, který je základním stavebním 

kamenem obou metod analýzy rizika. Tato metoda byla prováděna za účasti majitele, 

spolumajitele firmy a dvou řidičů. V oblasti analýzy interních rizik a procesů byla vybrána 

metoda FMEA. Na základě výsledků z této metody můžeme předpokládat další podobná 

rizika. Výstup této práce je zpracován za pomoci analýzy WHAT IF.  

3.1.1 Brainstorming 

Jedná se o diskuzi expertů řízenou takovým způsobem, aby napomáhala navodit 

specifickou vnitroskupinovou atmosféru. Ta by měla napomoci vznikaní nových úvah, 

myšlenek a postupů týkajících se zadaného problému. Základní principy brainstormingu jsou 

shrnuty v následujících bodech: 

• Shromáždění co největšího počtu nápadů. 

• Rozvíjení kreativního potenciálu panelu – vzájemná inspirace, navazování na 

myšlenky druhých. 

• Rozlet vlastní fantazie – hledání jiných, než stereotypních řešení, nový pohled 

na věc, který je mimo obvyklý úhel své profese. 

• Utlumování psychosociálních zábran – stud, obav z posměchu. 

• Striktní oddělení fáze nových nápadů od fáze jejich hodnocení [26]. 

Naplnit výše uvedené body brainstormingu pomáhají v první řadě pravidla vedení 

diskuze. Tato pravidla jsou účastníkům v úvodu prezentována. V průběhu diskuze je dbáno na 

jejich striktní dodržování a zásadně tak odlišují vedenou diskuzi od běžné. Pravidla pro 

diskuzi jsou vymezována takto: 
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• Anonymita – ti kteří se ještě neznají, nepředstavují se, nikdo nikoho neosloví 

jménem a tím spíše ne titulem. 

• Je zakázáno hlásit se o slovo – kdo má potřebu promluvit, promluví, kdo je 

přerušen ihned přestane a bere to jako uznání, že někoho inspiroval. 

• Nikdy nemluví dva a více účastníku – více bod výše. 

• Vyslovené nápady se nekritizují – lze jej pouze nadále rozvíjet. 

• Nevedou se žádné paralelní tiché diskuze [26]. 

3.1.2 Analýza WHAT IF 

Metoda je do češtiny překládána jako – Analýza co když. Jedná se o nesystematickou 

analytickou metodu, která je založená na detailní analýze identifikovaných zdrojů rizik. 

Zaměřuje se na prověření neočekávaných nebo nebezpečných událostí, které mohou během 

posuzování nastat. Metoda zpracovává seznam možných havarijních scénářů. Je velmi 

flexibilní a lze ji tedy přizpůsobit konkrétním účelům [27]. 

Postup metody WHAT IF je založen především na brainstormingu. Formou otázek a 

odpovědí se prověřují možné nebezpečné události, které se mohou na posuzovaném zdroji 

rizika vyskytnout. Formulované dotazy k této metodě začínají charakteristickým:  

„Co se stane, když…?“. Postup celé metody znázorňuje následující diagram. 
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Obr. 5 - Diagram postupu analýzy WHAT IF 
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3.1.3 FMEA – Failure Mode and Effects Analysis 

Tato metoda se do češtiny překládá jako – Analýza možných chyb a jejich důsledků. 

Jedná se o analytickou techniku, jejímž úkolem je systematická identifikace všech možných 

vad výrobků, procesů a jejich důsledků. Popisují se jednotlivé kroky, jejichž cílem je 

zamezení, snížení nebo omezení příčin těchto vad. Zásadou metody je předcházet vzniku vad, 

jelikož nejekonomičtější formou redukce chyb je prevence [28].  

Jedná se o preventivní metodu umožňující včasně identifikovat možné poruchy, chyby 

nebo vady. Ty mohou následně nepříznivě ovlivnit funkce systému nebo výslednou kvalitu či 

bezpečnost. Velký důraz je při sestavování analýzy kladen na správnou identifikaci možných 

vad a následků spolu se správnou prací s formulářem. Postup metody FMEA jsou zahrnuty 

v normě ČSN EN 60812 [29]. 

Analýza FMEA se skládá z následujících etap: 

- Analýza současného stavu. 

- Návrh preventivních opatření. 

- Hodnocení současného stavu. 

- Hodnocení stavu po provedení opatření [29]. 
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Obr. 6 - Diagram postupu metody FMEA 
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3.2. Představení společnosti a přepravy 

Firma Doprava Vícha s. r. o. se zabývá nákladní mezinárodní i vnitrostátní nákladní 

přepravou a spedicí a působí v rámci celé Evropské unie. Firma byla založena roku 1995 

současným majitelem Lubomírem Víchou starším. V roce 2009 byla zapsána jako firma 

s ručením omezením. V současnosti se sídlo firmy nachází ve Valašském Meziříčí. Velikost 

vozového parku činí 18 nákladních souprav a 2 expresní dodávky. Uvnitř oploceného areálu 

je také možné skladovat zboží či parkovat soupravy.  

Hlavním předmětem podnikaní je mezinárodní kamionovou dopravu. Zákazníci jsou 

převážně lokální firmy, ale také nadnárodní koncerny. Zakázky jsou obsluhovány vlastními 

plachtovými návěsy, které jsou součástí početné firemní flotily. Společnost také plní zakázky 

spedice. Pro nadnárodní organizace s vlastními návěsy může firma dodat pouze vozidla  

s řidičem pro přepravy s plachtových nebo mrazírenských návěsů kdekoliv po Evropské unii. 

Dispečeři firmy jsou schopni díky zkušenostem redukovat elementární rizika spojená 

s nakládkou, vykládkou nebo průběhu samotné přepravy zboží. Při zadání zakázky firma 

zákazníkům vykalkuluje předběžnou cenu za přepravu, poradí s administrativou v případě 

vývozu do zahraničí. Zaměstnanci firmy pomáhají s překlady transportních dokladů  

z angličtiny a němčiny. Ve společnosti jsou řidiči pravidelně školeni, absolvují psychotesty  

a dodržují profesionální standardy při každé přepravě [30].  
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Tab. 5 - Představení společnosti [31] 

Název společnosti: Doprava Vícha s. r. o. 

Sídlo: Juřinka 151 – Valašské Meziříčí, 757 01 

IČO: 28596617 

Právní forma: Společnost s ručeným omezeným 

Základní kapitál: 200 000,- Kč 

Počet společníků: 2 

Zapsání do obch. Rejstříku: 10. srpna 2009, C 33667 vedená u Krajského soudu v Ostravě 

Předmět podnikání: Silniční motorová doprava – nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly 

o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, nákladní vnitrostátní 

provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad/do 3,5 tuny, 

nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené 

hmotnosti na 3,5 tuny, opravy silničních vozidel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Obr. 7 - Logo společnosti [25] 
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V posledních letech jsou nejčastěji obsluhovány trasy do Norska, Švédska, Švýcarska 

a v neposlední řadě do Velké Británie. V současné době je většina destinací, přes které firma 

projíždí, sužována nezvládnutou situací kolem migrantů. V těchto oblastech je zvýšené riziko 

krádeží a znehodnocení přepravovaného nákladu.  

V roce 2013 firma rozšířila portfolio služeb o „doručení expresních zásilek“, které 

jsou obsluhovány dvěma dodávkovými vozy. Vozy mohou být s nákladem vyslány kdekoliv 

po Evropské unii a doručit zboží do 24 hodin od naložení. Firma Doprava Vícha s. r. o. 

v současné době disponuje dvaceti dopravními prostředky. Z toho je osmnáct souprav  

tahač – návěs a dva expresní dodávkové vozy. Všechna firemní vozidla jsou vybavena 

mobilním skenerem dokumentů a internetovým připojením dostupným po celé Evropě. 

Dokumenty jsou tak k dispozici ihned po vykládce v cílové destinaci.  

Nákladní automobily - k tahačům různých výrobců a stáří má firma k dispozici 

vlastní plachtové návěsy (obr. 6) o délce 13,60 m, šířce 2,45 m a s vnitřní výškou od 2,75 m 

do 3 m. Na návěs lze uložit 34 europalet, nebo zboží do maximální hmotnosti 25 tun.  

Ukládat zboží je možné z boku, zezadu i shora. Každé vozidlo je vybaveno dostatečným 

počtem jisticího vybavení skládající se z upevňovacích kurtů, ochranných rohů, 

protiskluzových podložek [32]. 

 

 

Obr. 8 - Nákladní vozidlo firemní flotily [25] 
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Dodávkové vozy – (obr. 7) mohou nabídnout oproti nákladním autům expresní 

přepravu zboží. Vozidla mají objem nákladového prostoru o objemu 14,9 m3. Náklad může 

být rozložen až na 5 europalet do maximální hmotnosti nákladu 1,2 tuny.  

Dodávkové vozy jsou v současné době využívány na pravidelných trasách tvořící převážně 

Švýcarsko a Německo [25]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obr. 9 - Dodávkový vůz firmy [25] 
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4. Analýza současného stavu 

Firma Doprava Vícha s. r. o. působí již přes 20 let na složitém trhu dopravy. Díky 

svým zkušenostem dokázala obstát v silné konkurenci ostatních podniků. V době finanční 

krize byla firma nucena odprodat více než třetinu svého vozového parku. Společnost ovšem 

přežila hlavně díky přeorientování své činnosti na mezinárodní trh. Díky lepším platebním 

schopnostem zahraničních firem se jí podařilo svou situaci stabilizovat. Vzhledem k faktu, že 

nákladní vozy firmy působí po celé Evropské unii, je důležité přihlédnout k riziku, které je 

v současné době spojeno s takzvanou imigrační vlnou. 

Ve společnosti je problémem řešení nejrůznějších přestupků, chyb a selhání lidského 

faktoru především v oblasti zaměstnaneckého sektoru řidičů nákladních souprav. Jedná se o 

případy vycházející většinou z lidského pochybení a špatného úsudku jedinců.  

Náhrada škody je vždy nejprve uhrazena z firemních finančních prostředků. Až poté je 

řešena s pojišťovnou a rozdílovou částku dostává k úhradě řidič odpovědný za škodu. 

Náhrada škody bývá řešena na základě porušení Zákoníku práce 262/2006 Sb. § 250 Obecná 

povinnost nahradit škodu odst. 1 [33] a Zákona 361/2000 Sb. § 4 Povinnosti účastníka 

provozu na pozemních komunikacích odst. a) [34]. Výše náhrady je řešena na základě hmotné 

odpovědnosti uzavřené při nástupu do zaměstnání a zákoníku práce 262/2006 Sb. § 257 

Rozsah a způsob náhrady škody odst. 2, kdy může zaměstnavatel dát zaměstnanci k úhradě 

škodu v maximální výši 4,5 násobku hrubé měsíční mzdy[35]. 

Díky ochotnému přístupu majitele společnosti byla k zpracování práce poskytnuta 

interní data. Zde byly zahrnuty skutečně vzniklé situace a případy včetně přesných částek, 

které musela firma v minulosti uhradit. Analýza byla prováděna z různých typů dokladů od 

roku 2011 do roku 2015. Poslední období nemohlo být zanalyzováno úplně, jelikož většina 

událostí nebyla ještě zanesena do podkladů. Data byla čerpána z podkladů, jako jsou záznamy 

dopravních nehod, zprávy šetření škodných události pojišťoven, výsledky šetření policie, 

reklamační listy provádění přepravy. Následně byla roztříděna na jednotlivé období 

a rozdělena dle níže uvedených kritérií.   
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Krádeže – kritérium se týká převážně odcizení přepravovaného zboží a nafty ze 

zaparkovaných vozů na odstavných parkovištích. Dále jsou zde zaneseny krádeže firemních 

telefonů a čerpacích karet. Mnohdy vznikla větší škoda, než samotná hodnota věci z důvodu 

porušení interních směrnic firmy. Jedná se například o pochybení řidiče, který měl u karet 

napsán pin kód. Toto pochybení bylo využito pachatelem a než došlo k zablokování karty či 

telefonu, došlo ke zneužití. Firmě tím vznikla mnohem vyšší škoda, která následně byla 

vymáhána od řidiče nákladní soupravy. 

Pokuty – kritérium, které je prokázáno na základě blokových či jiných pokut uložený 

uděleny policií. Převážně se jedná o překročení povolené rychlosti nebo doby řízení vozidla. 

Pokuty jsou hrazeny řidičem z firemních financí. Částka je následně stržena z měsíčního 

osobního ohodnocení.  

Havárie – dopravní nehody nejsou v dnešní husté dopravě ničím výjimečným. Ovšem 

při řízení nákladních automobilů je nutné předvídat možné situace. Jedná se o závažné riziko, 

které se lehce snižuje u zkušených řidičů s léty praxe a lepším odhadem pro situace.  

S každou havárií vzniká firmě kromě škody samotné i ušlý zisk zapříčiněný s prostojem 

soupravy. I když jsou škodné události řešeny přes pojišťovny, firma musí na opravy vynaložit 

své zdroje. Škodná událost je poté dodatečně vyčíslena a náhrada řešena s odpovědným 

řidičem. Pojišťovna při častých nehodách snižuje své bonusy, které poskytla firmě a dochází 

také ke zvýšení minimálního pojistného plnění. 

Technické závady – kritérium nelze jednoznačně předvídat, ale o to důležitější jej 

vést v patrnosti protože, opravy nákladních vozidel jsou velice nákladnou položkou. Firma se 

snaží technickým závadám předcházet důkladnou kontrolou stavu vozidla po jeho stažení  

z Evropy. U kritéria je důležité rozlišit, zda bylo možné následkům závady předcházet. 

Například defekt nemůže být dopředu předvídán, pokud řidič jede po povrchu 

přizpůsobenému pro jízdu nákladních automobilů.  

Pohledávky – zde jsou zahrnuty nesplacené pohledávky za služby spojené 

s přepravou a vymáhání pohledávek neuhrazené škody od řidičů, kterým byl ukončen 

pracovní poměru. 

Lidský faktor – nejdůležitější kritérium řešené v analýze podkladů. Je úzce propojeno 

se všemi výše uvedenými kritérii. Proto bylo nutné důkladně rozlišit případy, kdy se jednalo o 

vědomé selhání (např. ignorací varovné signalizace) nebo právě o výše zmíněná kritéria. 

  



 

 

Níže uvedená tabulka 

však nejsou zcela přesné, jelikož p

že některé podklady nejsou evidovány správn

odhadnuto možné navýšení ro

že nelze tyto ztráty zcela odstranit. Ovšem vhodným ošet

předpokládá jejich snížení

procentuální vyjádření faktorů

Tab. 6 - Výše škod 

Rok 2011 

Částka 403 038 Kč

Celkem 
*Rok 2015 není kompletní, tudíž 

4.1. Analýza roku 2011

Celková ztráta za toto období byla odhadnuta na 

Percentuální podíl jednotlivých kritérií 

Graf 

Krádeže – podíl se odhaduje na 

vozidel na záchytných parkovištích

Započteny jsou následně oprav

Havárie – tvoří téměř

po nehodě ve Švédsku. Výše oprav v

Krádeže Havárie

36 

ulka 7 zachycuje výši ztrát za jednotlivá období.

, jelikož při výpočtech nebyl zahrnut ušlý zisk a není vylou

jsou evidovány správně. Při konzultaci s majitelem

navýšení ročních částek až o 20 %. Z výše uvedených kategorií je patrné, 

tyto ztráty zcela odstranit. Ovšem vhodným ošetřením postup

edpokládá jejich snížení na přijatelnější úroveň. Analýzy jednotlivých let udávají 

ření faktorů na výši celkové částky za sledované období. 

2012 2013 2014 

403 038 Kč 505 141 Kč 1 523 295 Kč 909 773 Kč

3 506 572 Kč 
kompletní, tudíž slouží pouze jako informační údaj 

Analýza roku 2011 

elková ztráta za toto období byla odhadnuta na částku ve výši

Percentuální podíl jednotlivých kritérií na celkové ztrátě za toto období je v

Graf 6 - Analýza podílů jednotlivých kritérií - rok 2011 

podíl se odhaduje na 11 %. Převažovaly zde menší krádeže z odstavených 

ých parkovištích. Jednalo se především o krádeže nafty

opravy pro uvedení vozidel do původního stavu

ří téměř poloviční podíl. Nejvýznamnější položkou byla oprava taha

 ve Švédsku. Výše oprav včetně odtahu činila 98 104,- Kč. 

19%

46%

8%

4%

19%

4%

Havárie Technické závady Pokuty Lidský faktor

výši ztrát za jednotlivá období. Údaje v tabulce 

zisk a není vyloučeno,  

majitelem firmy bylo 

výše uvedených kategorií je patrné, 

řením postupů a procesů se 

alýzy jednotlivých let udávají 

ástky za sledované období.  

 2015* 

909 773 Kč 165 325 Kč 

částku ve výši 403 038,- Kč. 

toto období je v grafu 6.  

 

evažovaly zde menší krádeže z odstavených 

krádeže nafty a částí nákladu. 

vodního stavu. 

jší položkou byla oprava tahače 

Pohledávky



 

 

Technické závady

prohlídkám významným kritériem. V

návěsu, kde došlo k zablokování brzd a následnému odtahu vozidla.

Pokuty – nejmenší podíl sledovaného ob

pokuty z důvodu nedodržení a špatného odhadu itinerá

pokutu za překročení poveleného výkonu 14

následně byla stržena řidiči z osobního ohodn

Lidský faktor – tém

Většinu tvořilo neodhadnutí vzdálenosti p

zahrnuta zvýšená spotřeba paliva. D

které mají za následek prostoje soupravy a následné postihy za pozd

Pohledávky – jedním z

za přepravu, které bylo následn

náklady za právnické úkony. 

4.2. Analýza roku 2012

Odhadovaná ztráta byla

období lze vyčíst, že hlavní dv

Percentuální podíl jednotlivých kritérií na celkové 

Graf 

Krádeže Havárie

37 

 – podíl technických závad není díky pravidelným te

prohlídkám významným kritériem. V ojedinělém případě se závad objevila

ošlo k zablokování brzd a následnému odtahu vozidla. 

nejmenší podíl sledovaného období. Nevýznamnější položkou bylo ud

nedodržení a špatného odhadu itineráře trasy řidiče. Polská policie ud

čení poveleného výkonu 14 032,- Kč. Pokuta byla uhrazena firemní kartou a 

řidiči z osobního ohodnocení následující měsíc.  

téměř 20 % ztrát v tomto období vzniklo selháním lidského faktoru. 

ilo neodhadnutí vzdálenosti při nakládkách/vykládkách zboží. Dále je zde 

řeba paliva. Důležitou roli zde sehrálo i nedodržení 

následek prostoje soupravy a následné postihy za pozdě doruč

jedním z méně vážných faktorů za toto období bylo neuhrazení platby 

epravu, které bylo následně vymáháno soudně. Položka obsahuje

cké úkony.  

Analýza roku 2012 

ztráta byla stanovena v celkové výši 505 141,- Kč

íst, že hlavní dvě kritéria představovaly selhání lidského faktoru a 

Percentuální podíl jednotlivých kritérií na celkové částce za období je vy

Graf 7 - Analýza podílů jednotlivých kritérií - rok 2012 

5%

30%

3%

0,3%

56%

6%

Havárie Technické závady Pokuty Lidský faktor

není díky pravidelným technickým 

objevila u pronajatého 

ější položkou bylo udělení 

ř če. Polská policie udělila 

. Pokuta byla uhrazena firemní kartou a 

o selháním lidského faktoru. 

i nakládkách/vykládkách zboží. Dále je zde 

žení časových itinerářů, 

ě doručenou zásilku. 

 za toto období bylo neuhrazení platby 

Položka obsahuje další dodatečné 

č. Z grafu sledovaného 

selhání lidského faktoru a havárie. 

období je vyjádřen v grafu 7. 

 

Pohledávky



 

38 

 

Krádeže – v tomto sledovaném roce se podařilo snížit krádeže z odstavených vozidel 

díky parkování na bezpečnějších místech. Ve výsledku došlou pouze k jedné krádeži nafty a 

následné opravě hrdla nádrže, proto je podíl pouze 5 %. 

Havárie – druhý největší podíl je zapříčiněn hlavně nákladnou opravou po nehodě.  

V tomto roce nebyly řešeny vážné dopravní nehody. V polovině případů šlo o úhybný manévr 

s protijedoucím vozidlem na úzké komunikaci a následného sjezdu z komunikace.  

Technické závady – firma si díky kvalitnímu servisu vozidel drží nízký procentuální 

podíl. V tomto období nebyly řešeny žádné závažnější problémy. 

Pokuty – vzhledem k celkové částce zanedbatelný podíl. Došlo pouze k ojedinělému 

případu uložení blokové pokuty za překročení povolené rychlosti ve výši 1500,- Kč.  

Lidský faktor – největší podíl měla výše škod, která byla zapříčiněna tímto faktorem. 

Opět se jednalo o události spojené s poničením majetku při couvání na nakládku a vykládku 

zboží, kdy se řidiči před couváním nezkontrolují vizuálně oblast, do které najíždějí.  

Dále došlo k pochybení řidiče, který na úzké silnici poničil plachtu návěsu o koruny 

stromů. Poškození vědomě ignoroval a následný déšť tak způsobil zatečení vody do ložné 

plochy návěsu. Následkem čehož došlo k rozmočení zboží (průmyslových papírových rolí)  

a firmě tak vznikla škoda v celkové výši přes 60 000,- Kč.  

Další škodná událost byla způsobena pochybením řidiče při vykládání zboží.  

Ten v domnění vysokého sklonu návěsu snížil vzduchové pérování a následně s tahačem 

zatočil. Došlo k poškození návěsu a jeho následná oprava byla vyčíslena na 131 787,- Kč.  

Pohledávky – řešeny byly pouze splátky dluhů řidičů po ukončení pracovního poměru 

a následného vymáhaní.  
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Výše škody byla stanovena na 168 875,- Kč. Dále došlo k pochybení 

ě následně došla nafta, následkem čehož bylo zavzdušn

. Za následnou opravu si asistenční služba fakturovala 31

byly stanoveny ve výši 4500,- Kč. Ty byly účtovány 

vykládce zboží nenaložil zpět na návěs tři kusy rozpěrných tyčí.  

Analýza roku 2014 

yla odhadnuta na celkovou částku ve výši 909 773,- Kč. Graf sledov

uje dominantní postavení dvou kritérií (lidský faktor, havárie). 

 finančně náročným kritériem i krádeže. 

jednotlivých kritérií na celkové částce tohoto období je vyjádřen v grafu 9

Graf 9 - Analýza podílů jednotlivých kritérií - rok 2014 

Významnou položkou byla krádež části nákladu jablek a s
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návěsu, ukradena část nákladu a do návěsu vnikly neznámé osoby

 byl zmařen. Příjemce ovšem zásilku reklamoval s

čistění potravin. Část nákladu musela být ekologicky zlikvidována a 

ěrečném součtu vznikla škoda ve výši 66 894,

erpací karty Shell, která slouží zaměstnancům k tankování pohonných hmot. 

byla krádež oznámena a karta zablokována vznikla škoda ve výši 46
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oproti ostatním sledovaným období zde došlo k 

Tento faktor poprvé klesl pod 20 %. V tomto roce nedošlo k závažné havárii.

– vysoké podílové procento 21 % bylo zapříč ě

tahače. K samotné opravě vznikly dodatečné náklady spojené 

jejich podíl je v tomto sledovatelném období zanedbateln

m, které byly vyřešeny blokovou pokutou. Hodnota podílu je pouhých 

tvoří téměř polovinu podílu celkových škod. Nejvíce ztrátovou 

roku bylo selhání řidiče, který při přepravě zmrzliny nastavil 

ěsu nízkou teplotu k převozu mražených výrobků. 

ě nastal dlouhý proces předávání a přebírání zakázky. Na konci procesu 

tována škoda v celkové výši 187 052,- Kč.  

suma pohledávek odhadnuta ve výši 21 780,

řepravu, které byly následně vymáhány soudně

čítat s dodatečnými náklady spojené právnickými úkony. 

Částečná analýza roku 2015 

ykazuje škody ve výši 165 325,- Kč. Sledované období zachycuje t

události ze začátku roku 2015, jelikož podklady nebyly v

Percentuální podíl kritérií na celkové částce vyjadřuje 
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Havárie – vysoký podíl mají opětovně havárie. Na začátku roku 2015 došlo k dvěma 

menším dopravním nehodám na 71 756,- Kč. Jedna z nich byla nedání přednosti v jízdě, která 

je znázorněna níže na obrázku 8. 

Pokuty – byla zaznamenána vysoká pokuta 16 872,- Kč, kterou udělila polská policie 

při nesrovnalostech v tachografu řidiče. 

Lidský faktor  – téměř poloviční podíl zapříčinily události spojené s vyprošťováním 

vozidel mimo silnici. V jednom z případů došlo k pochybení řidiče a nedodržení itineráře 

trasy. Následkem bylo otáčení soupravy v soukromé usedlosti, kde vozidlo uvízlo. Bylo nutné 

přivolat pomoc k vyproštění, čímž vznikla firmě škoda ve výši 20 556,- Kč. Další škodnou 

události bylo rozbití čelního skla. Řidič nezajistil předměty uvnitř vozidla, které následně při 

sklopení kabiny sklo rozbily. Výměna čelního skla byla vyúčtována na 15 898,- Kč. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obr. 10 - Nehoda z roku 2015 - nedání přednosti v jízdě  



 

 

4.6. Závěreč

Graf 11 zobrazuje procentuální podíl jednotlivých faktor
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ěrečné shrnutí analýzy 

zobrazuje procentuální podíl jednotlivých faktorů v daném roce za období 

2015. Jak již bylo dříve uvedeno, pro rok 2015 nebylo z dů

ení možno dohledat více událostí, které by byly zahrnuty v grafu 12.

grafu podílů patrné, největší příčinou ztrát ve firmě jsou havárie a selhání 

ři spolupráci s majitelem bylo dohledáno, že v
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Špatný odhad nafty a dojezdové vzdálenosti způsobil škody spojené se zavzdušn

řehlížení poklesu hladiny oleje, na které upozornil varovný systém 

ignorování tohoto faktu vyústilo až zadření motoru.

ř čů v nedodržení rychlosti a povinných přestávek, které musí 

jsou znázorněny podíly jednotlivých faktorů na konkrétní sum

12 - Podíl faktorů na konkrétních částkách v daném roce

ležitou položkou, která není zahrnuta v grafech, je pojiště

ě parametrů vozidla odvíjí také od počtu přiznaných havárií. Na základ

ťovny poskytují různé bonusy a slevy. Z hlediska

vzhledem k počtu nákladních vozů objemnou položkou rozpo

nárůstu byl počet dopravních nehody. Při s

tomto období bylo evidováno více než 50 dopravních

bylo zaviněno řidiči firmy. Kvůli dopravním nehodám a zm

částka 15 000,- Kč za pojištění vozu v roce 2011

ění jednoho nákladního automobilu v roce 2015. 
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5. Vlastní návrhy řešení 

V této části práce je zpracován vlastní návrh řešení za pomoci metody analýzy  

WHAT IF a metody FMEA, ve kterých na začátku využíváno metody brainstorming.  

Vlastní návrh řešení vychází z předchozí kapitoly č. 4.  

5.1. Analýza pomoci metody FMEA 

S využitím analýzy FMEA byly ohodnoceny jednotlivá rizika spojená s přepravou 

nákladním vozem z vybraných kritérií jejich původu. Jedná se o reálná kvantitativní rizika, 

která se během sledovaných období několikrát opakovala. Ke zpracování analýzy bylo nutné 

ohodnotit pravděpodobnost výskytu, závažnost a pravděpodobnost odhalení rizika. 

Tab. 7 - Hodnocení pravděpodobnosti výskytu 

Výskyt Popis Hodnota 

Velmi vysoký Riziko je téměř nevyhnutelné 5 

Vysoký Často se vyskytující riziko 4 

Střední Příležitostný výskyt rizika 3 

Malý Ojedinělý výskyt rizika 2 

Velmi malý Téměř nepravděpodobný výskyt rizika 1 

Tab. 8 - Hodnocení závažnosti 

Závažnost Popis Hodnota 

Velmi vysoká Ohrožení zdraví nebo majetku 5 

Vysoká Nutná okamžitá náprava 4 

Střední Potřeba řešení situace je naléhavá 3 

Malá Stačí dodržet přesný postup, řešení není naléhavé 2 

Velmi malá Nevýznamné nehrozí vznik škody 1 
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Tab. 9 - Hodnocení pravděpodobnosti odhalení 

Odhalení Popis Hodnota 

Velmi malé Odhalení působící příčiny je nepravděpodobné 5 

Malé Odhalení působící příčiny je málo pravděpodobné 4 

Střední Odhalení působící příčiny je pravděpodobné 3 

Vysoké Odhalení působící příčiny je velmi pravděpodobné 2 

Velmi vysoké Působící příčiny jsou odhaleny 1 

 

Samotná analýza FMEA je znázorněna v tabulce 11, kde je původ vzniku rozdělen  

na kritéria, která byla uvedena v kapitole č. 4. Vzhledem k vysokým podílům na celkových 

ztrátách byla řešena dvě nejdůležitější kritéria: rizika spojená se selháním lidského faktoru a 

riziko havárie. Z toho faktu vyplývá rozdělní analýzy na dvě oblasti. 

Rizika spojená s havárií jsou označeny H1 – H4 a jedná se pouze o drobné havárie, 

které se v analýze vyskytovaly nejčastěji. Vážené dopravní nehody, které postihly firemní 

vozy, by musely být předmětem samostatné analýzy. Při analýze původu havárií byla hodnota 

RPN snížena z původní hodnoty 255 na 110. Můžeme říci, že při dodržení správných postupů 

v neurčitých situacích (přibrzdění nebo zastavení soupravy) se dá předcházet negativním 

dopadům níže analyzovaných rizik.   

Lidský faktor a jeho rizika ve spojení s touto analýzou jsou značena jako L1 – L6. 

Hodnota RPN před zavedením kontrolních opatření byla 240 RPN. Po zavedení 

doporučených postupů (kontrola, provizorní oprava) klesla hodnota RPN na 74. Pokud 

nebudou kontrolní vědomě ignorována, může reálně dojít ke snížení podílu lidského faktoru 

na finančních ztrátách firmy. Podklady z této analýzy byly zohledněny v Provozní příručce. 
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5.2. Analýza WHAT IF  

Byla zpracována na základě metody brainstorming. V potaz byly brány hlavně 

podněty, které byly zjištěny při analýze dat. Z této analýzy byly utvořeny základní oblasti, ze 

kterých mohou vzniknout rizika. Na základě této metody je vytvořen fyzický výstup a to 

„Provozní příručka“, která bude následně vložena do každého firemního vozidla. Předpokládá 

se, že bude využívána v rámci prevence, ale také při nenadálých situací, které mohou při 

provozu vozidla nastat. Od této příručky je očekáváno snížení dodatečných nákladů, které 

byly vytvářeny nejčastěji nedostatečným zdokumentováním dopravní nehody, nedbalým 

postupem zaměstnanců při kontrole vozidla, špatnými návyky zejména v činnosti nakládky a 

vykládky v areálu firem.  

Obecná ustanovení 

• Nástupem do vozidla se zavazujte dodržování firemní směrnice 

• Užívejte osobní ochranné pracovní prostředky 

• V neočekávaných situacích se chovejte racionálně  

• Práci vykonávejte podle svého nejlepšího svědomí a vědomí 

Před nástupem do vozidla – musí být provedena důkladná vizuální kontrola! 

• Kontrola návěsu – zda je v pořádku pečeť a nedošlo k odcizení zboží (pokud Ano, 

oznámit tento fakt dispečinku a přivolat policii). 

• Kontrola nádrží – především uzávěrů zda nedošlo z odstaveného vozidla ke krádeži 

nafty (pokud Ano, oznámit tento fakt dispečinku a přivolat policii). 

• Kontrola pneumatik – zkontrolovat zda mají pneumatiky dostatečný tlak (pokud se 

vyskytne tento problém, je nutné pneumatiku dohustit, po pár kilometrech vozidlo 

odstavit a tento postup opakovat. V případě opětovného podhuštění je nutno okamžitě 

provést výměnu kola). 
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Odstavení vozidla – musí být vykonány následující činnosti! 

• Musí být vypnuty všechny elektronické přístroje ve vozidle. 

• V odstaveném vozidle nesmí být ponechány: 

o Klíče – od vozidla, areálu firmy. 

o Doklady – od vozidla, k přepravovanému zboží.  

o Karty – firemní VISA karta, čerpací karty 

Výše uvedené věci nesmí být ponechány ve vozidle bez dozoru! 

 

Kontrola – musí být provedena před každým začátkem úkonu! 

• Doklady – zkontrolovat všechny nutné doklady včetně jejich platnost.  

  (STK, emise, koncese, pojistné zelné karty, nákladní listy CMR,  

   cejchování tachografu, záznam o dopravní nehodě) 

• Čerpací karty – včetně PIN kódu (nikomu ho neříkat ani ho nezapisovat!) 

• Služební telefon 

• Podklady k zakázce – všechny patřičné dokumenty + mobilní scanner 

• Klíče – od vozidla, areálu firmy 

• Bezpečnostní prvky – vesta, rukavice, kurty, rozpěry, řetězy 

• Provozní kapaliny  

o olej (pokud svítí kontrolka je nutno olej dolít, v případě opakovaného 

rozsvícení neprodleně kontaktujte dispečink) 

o nafta - před výjezdem z ČR je nutné mít plnou nádrž! 

(tankování dle itinerářů, v případě nejistoty s dojezdovou 

vzdáleností kontaktujte dispečera) 

PIN kódy a karty – nikdy nesmí být ponechány bez dozoru! 

• PIN kód k žádné kartě nesmí být sdělen nikomu jinému než oprávněné osobě! 

• Vždy si hlídejte, zda máte všechny karty! 

• Služební tankovací karty využívejte vždy při tankování v zahraničí 

• Volné užití VISA karty je povoleno pouze pro nákup a platbu mýtného nebo 

přepravy trajektem 
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Nakládka – vždy si důkladně prohlédnout místo, do kterého budete couvat! 

• Pokud nemáte dostatečný přehled, musí Vám někdo ukazovat! 

• Při vlastní nakládce dbejte na zásady BOZP! 

• Zajistěte správné uložení a zajištění nákladu 

• Nechejte si potvrdit všechny patřičné dokumenty 

• Po ukončení nakládky kontaktujte dispečink (Pokud bude vyžadováno naskenování 

dokumentů, učiňte tak neprodleně) 

Vykládka - vždy si důkladně prohlédnout místo, do kterého budete couvat! 

• Pokud nemáte dostatečný přehled, musí Vám někdo ukazovat! 

• Při vlastní vykládce dbejte na zásady BOZP! 

• Pokud dojde k reklamaci zboží - vše důkladně zdokumentovat, (fotografie, vyjádření 

k důvodu reklamace, kontaktujte o této situaci dispečink) 

• Výměna palet – dbejte na důsledné administrativě 

• nakládejte pouze palet v dobré kvalitě s označením EUR 

• Po ukončení vykládky zkontrolujte, zda jsou naloženy rozpěrné tyče, řetězy a další 

kotvící a bezpečností prvky sloužící k další přepravě 

• Nechejte si potvrdit všechny patřičné dokumenty 

• Po ukončení vykládky kontaktujte dispečink, naskenujte a zašlete řádně vyplněné 

dokumenty  

Problémy během jízdy – všechny tyto události neprodleně dispečinku! 

• Pokud se objeví nejasnosti v itineráři trasy a termínech dodávek 

• Jakékoliv problémy s nákladem – odstavte vozidlo, kontaktujte dispečink 

• Porucha – neprodleně odstavit vozidlo, kontaktujte dispečink 

• Servis – v případě nutnosti servisu, kontaktujte dispečink 

• Zdržení – kontaktujte neprodleně dispečink 
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Tankování – vhodné místo k tankování konzultujte s dispečinkem! 

• V České republice – síť čerpacích stanic Limito, ČS ONO 

• V zahraničí – síť čerpacích stanic SHELL, IQ, IDQ (neplatit hotově!) 

• Pokud si nebudete jistí dojezdovou vzdáleností, neprodleně kontaktujte dispečink 

• V zahraničí plaťte pouze k tomuto účelu svěřenou kartou! 

• Nechte si potvrdit doklady – označte pořadovým číslem vozidla a důkladně 

uschovejte. 

Nehoda – každou dopravní nehodu (zaviněnou i nezaviněnou na první dojem 

zanedbatelnou) je nutno řádně sepsat do záznamu o dopravní nehodě! 

• Pokud nastane dopravní nehoda, je důležité plnit následující postup: 

o Oblečte si reflexní vestu  

o Zjistěte, zda nejsou v místě nehody zranění (Pokud ano, volejte záchranné 

složky daného státu, případně mezinárodní tísňovou linku 112) 

o Označte místo dopravní nehody výstražným trojúhelníkem 

o Kontaktujte dispečink – nahlášení co se stalo, rozsah poškození 

o Dostatečně vše zdokumentujte fotografiemi (poškozená vozidla, místo) 

o Zaznamenejte si níže uvedené údaje: 

- Jméno, Příjmení, Firmu 

- Adresu – ulice, město, stát 

- Číslo pojistné smlouvy – ve vašem případě zelená karta 

- SPZ vozidel 

- Číslo zelené karty 

o Vyplňte formulář o dopravní nehodě 

- Vše pečlivě zakreslit – (hlavní, vedlejší cesta, názvy ulic apod.) 

- Vše důkladně nafotit! 

- Formulář podepisujte pouze v případě, že je Vám vše jasné! 

(v opačném případě kontaktujte dispečink) 

o Kontaktujte dispečink, zda je vozidlo pojízdné (pokud ano odstraňte 

výstražný trojúhelník) 
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Technické problémy – v případě zjištění závady ihned kontaktujte dispečink! 

• Pokud se objeví závad spojená s ohrožením provozu soupravy – ihned odstavte vozidlo 

a kontaktujte dispečink 

• Obecný postup při výskytu technické závady: 

o Odstavte vozidlo – pokud možno na bezpečné místo, kontaktujte dispečink, 

oblékněte si reflexní vestu a při výstupu vozidlo uzamkněte! 

o Snažte se zjistit příčinu a popsat závadu – případně závadu zdokumentujte 

fotografií a zašlete na dispečink. 

o Pokud není souprava schopna další jízdy – vyčkejte na rozhodnutí dispečinku 

o Pokud se podaří závadu odstranit – po pár kilometrech zkontrolujte, zda je 

všechno v pořádku, pokud NE – znovu kontaktujte dispečink! 

Krádež – v případě zjištění krádeže ihned kontaktujte dispečink a policii!  

• Pokud zjistíte jakoukoliv ztrátu – nafty, dílů, nákladu (ihned kontaktujte majitele a 

policii) 

• Pokud dojde k odcizení karet – ihned kontaktujte majitele firmy 

• Pokud dojte k odcizení služebního telefonu – ihned kontaktujte majitele firmy 

• V případě krádeže učiňte opatření, které by mohli napomoci k dopadení zlodějů 

(spolupracujte s policií) 

• Řádně sepište a uchovejte protokol od police 

Uprchlíci – v případě podezření nástupu do vozidla kontaktujte dispečink! 

• V zahraničí vždy kontrolujte vůz po zastavení a před každým opětovným započetím 

výkonu! 

• Pokud máte podezření na výskyt imigrantů, zavolejte policii, pohraniční stráž a 

setrvejte v kabině vozidla do jejich příjezdu. 

• Před naloděním na trajekt využijte rentgenování vozidla policií. 

 

Kontakty 

• Dispečink – číslo dle služební sítě VPN 

• Majitel: +420 777 XXX XXX 

• Tísňové volání po celé EU: 112 
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6. Diskuze 

V diplomové práci je řešena problematika analýzy a vyhodnocení rizik dopravně 

spediční firmy. Práce byla směřovaná do oblasti samotné přepravy zakázek nákladními 

automobily. Proto byla úvodní část práce věnována současným problémům v této oblasti. 

Důležitým faktorem v oblasti dopravy je neustále rostoucí využívání automobilů a nákladních 

vozů k přepravě. S tím je spojeno zvýšení hustoty provozu a následně tak větší 

pravděpodobnost vzniku dopravní nehody. Nejedná se pouze o škody na zboží či majetku, ale 

také často vzniká újma na lidském zdraví a životním prostředí.  

Oblast mezinárodní kamionové dopravy je v současné době sužována evropskou 

migrační krizí, která komplikuje přepravu nejen v tzv. tranzitních zemích jako je např. Itálie a 

Francie, ale také ve státech kde je žádáno o azyl: Velká Británie, Švédsko, Dánsko. 

Následkem této situace jsou zaznamenány častější pokusy o nelegální překročení hranic právě 

v nákladu, který je spediční firmou převážen do cílové destinace. Dochází k nárůstu krádeží 

zboží a okrádání řidičů v oblastech se zvýšeným výskytem imigrantů. Díky tomuto faktu 

většina řidičů v současné době preferuje tuzemské trasy, případně požadují vyšší platové 

ohodnocení za absolvování tohoto rizika. V současné době se většina spedičních firem potýká 

s nedostatkem řidičů, ať se jedná o firmu Doprava Vícha s. r. o., ve které byla tato práce 

zpracována, až po největší spediční firmy v České republice např. C. S. Cargo. Odhad 

Česmadu Bohemia (sdružení automobilových dopravců) uvádí, že v současné době chybí na 

území České republiky více, než 5000 kvalifikovaných řidičů nákladních automobilů [12]. 

V druhé polovině diplomové práce je provedena analýza a vyhodnocení rizik firmy 

Doprava Vícha s. r. o. Data pro analýzu byla získána z interních dokumentů společnosti. Za 

pomoci metody brainstorming byla data rozdělena do jednotlivých kritérií, u kterých byl 

vypočítán procentuální podíl na celkové finanční ztrátě za sledované období, ze kterého byl 

poté vytvořen návrh vlastního řešení. 

Názor majitele společnosti na současnou situaci ohledně „kvality“ nově přijímaných 

zaměstnanců ve spojení se selháním lidského faktoru a jeho předcházení: 
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„Zaměstnavatelům dopravních a spedičních firem by mělo být dovoleno nahlíženo do 

profesních záznamů řidičů (měly by být povinné k profesi – záznamy nejen o době praxe ale i 

o působení v předchozích zaměstnáních včetně ohodnocení nebo zkráceného posudku). 

Žadatel o zaměstnání může uvést (a často i uvádí), že má řidičské oprávnění již přes 10 a více 

let. Ovšem díky tomu, že nemusí uvádět svou profesní minulost, se může stát z této profesní 

minulosti pouze 1 rok praxe (někdy nezvládá základní úkony řízení, technické části, látky z 

autoškoly).  

Díky tomuto faktu, by bylo možné již v prvním kroku eliminovat nevhodné kandidáty 

na pozici řidiče. Ti jsou díky tomuto faktu bráni jako více rizikoví. Byli by přijati s nutností 

opětovného zaškolení a důslednější kontroly, popřípadě výběru v době zaškolení méně 

náročné práce z profesního pohledu (v mnoha případech při seznámením s touto skutečností 

malé praxe se nám tento postup osvědčil). 

V druhém případě by problémoví řidiči vzhledem ke svému častému střídání 

zaměstnavatelů z jakéhokoliv důvodu (opakované nehody, škody na vozidlech, nákladu a 

jiných – hlavně úmyslných), měli ztížené podmínky k získání tohoto zaměstnání. Zcela určitě 

by toto opatření vedlo ke snížení škod i celkovému zvýšení profesionality řidičů z povolání.“  
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7. Závěr 

Cílem diplomové práce bylo vytvoření návrhu opatření snižující potenciální rizika 

vybrané dopravně spediční společnosti s ohledem na jejich finanční náročnost. Vybraná firma 

Doprava Vícha s. r. o. se každý rok potýká se značnými finančními ztrátami ve spojení 

s přepravou zakázek nákladními automobily. Proto byla provedena analýza se zaměřením na 

příčiny vzniku a ztrát ve sledovaném období od roku 2010 do roku 2015. 

Z analýzy interních dat firmy je patrné, že v každém roce měla největší podíl na 

finanční ztrátě kritéria havárií a selhání lidského faktoru. Většina havárií byla zaviněna řidiči 

dopravní firmy, proto můžeme vzít do úvahy selhání lidského faktoru i pro havárie. V drtivé 

většině případů se jednalo o pochybení z nedbalosti. Proto byl při zpracování vlastního řešení 

brán největší zřetel právě na tento faktor. Za pomoci metod WHAT IF a FMEA byla 

vytvořena Provozní příručka, která by měla pomocí doporučených postupů snížit výskyt a 

dopady možných identifikovaných opakujících se rizik. Návody a doporučené postupy byly 

sestavy pro modelové situace, které se v analýzách vyskytovaly opakovaně, proto můžeme 

předpokládat jejich další výskyt v budoucnosti.  

Firma si od zavedení příručky slibuje snížení počtu škodných události způsobených 

nedbalostí a dodatečných nákladů, které jsou spojeny především se špatnou komunikací 

s dispečinkem ze strany řidičů, nedostatečné dokumentace dopravních nehod a špatných 

postupů při neočekávaných událostech. Vedení firmy bere v úvahu také fakt, že se jedná o 

pouhá doporučení, která mohou být ze strany řidičů vědomě ignorována. 
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