
 

 



 

 



 

 

  



 

 

Abstrakt 

Diplomová práce monitoruje distribuční logistiku společnosti CommScope na lokální i 

korporátní úrovni. Cílem práce je optimalizace současného stavu a návrh použití 

kombinovaného způsobu přepravy pro největšího evropského odběratele. Teoretická 

část je zaměřena na stávající způsob organizování přepravy a výběr dopravců. 

V praktické části je zpracována detailní analýza silniční přepravy od výrobce 

k zákazníkovi a jsou formulovány návrhy na využití alternativního kombinovaného 

způsobu. 

 

Abstract 

The thesis monitors the distribution logistics of company CommScope at the local and 

corporate level. The aim of this work is the optimization of the current state and the 

proposal to use the combined mode of transport for the largest customer in Europe. The 

theoretical part is focused on the current method of arranging transport and carrier 

choise. The practical part is a detailed analysis of the road transport from manufacturer 

to the customer and proposal for using an alternative mode of combined transporport is 

formulated. 
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ÚVOD 

 

 V dnešní době zasahuje logistika do všech výrobních a obchodních odvětví a její role je 

nezastupitelná. Kvalita poskytovaných výrobků a služeb se ve všech oblastech lidské 

činnosti stala samozřejmostí a o to větší důraz se klade na veškeré doprovodné služby, 

které subjektům na trhu zajistí podnikatelskou výhodu v konkurenčním prostředí, 

přičemž požadavky zákazníků je stále obtížnější splňovat. Logistika v tomto zaujímá 

strategické a nezastupitelné místo. Včasnost a rychlost dodávek je velmi často 

rozhodujícím kritériem, které finálního zákazníka ovlivní při výběru obchodního 

partnera. Logistika hraje nezastupitelnou úlohu ve všech odděleních firmy – od 

obchodního oddělení, přes plánování, výrobu, zákaznický servis až po finanční 

oddělení. Dnešní zákazník požaduje především kvalitní výrobky, kvalitní servis a 

přidanou hodnotu výrobku. Hodnota výrobku nebo služby má význam pouze až v té 

chvíli, kdy se výrobek dostane do rukou zákazníka. 

 

Vhodně zvolené nástroje logistiky umožňují snižování nákladů a tím dosahování 

vyšších zisků a výrazně ovlivňují celkovou spokojenost zákazníka. 

Logistika představuje účinný nástroj pro řízení materiálových a informačních toků od 

dodavatele, přes výrobce až k uspokojení potřeb koncového zákazníka. 

 

Diplomová práce je zaměřena na dopravní logistiku společnosti CommScope Czech 

Republic s.r.o., která působí v oblasti výroby telekomunikačních zařízení – především 

satelitních antén a kabelových systémů. 

 

V úvodní části je představena společnost CommScope Republic, s.r.o. Další část 

diplomové práce se věnuje teoretické části, kde vymezuje základních pojmy týkající se 

logistiky, následně pak pojmy a metody, které jsou konkrétně rozpracovány v analytické 

části. Analytická část se zaměřuje na současný stav dopravní logistiky a korporátní 

pravidla, dle kterých probíhá výběr a volba vhodného způsobu přepravy a poskytovatele 

této služby. Dále se pak se zabývá procesem výběrových řízení, dodacími podmínkami, 

používanými logistickými informačními systémy, materiálovými toky do firmy až po 

realizaci finální dodávky hotového produktu k zákazníkovi. Praktická část je zacílena na 
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návrh konkrétního řešení, které je zaměřené na možnosti využití kombinované 

přepravy. Možnosti tohoto druhy přepravy výše jmenovaná společnost prozatím 

nerealizuje. S nově navrženým řešením je spjato i ekologické hledisko. 
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1 VYMEZENÍ METODY POSTUPU A CÍL 

 

Společnost CommScope Czech Republic s.r.o. je výrobní společností působící v oblasti 

telekomunikačních technologií. Kromě jiných aspektů se toto prostředí vyznačuje 

značnou koncentrací konkurenčních firem. Špičková kvalita produktů a široké portfolio 

doplňkových služeb jako je montáž, zajištění včasného dodání na dané místo včetně 

vyřízení kompletní průvodní dokumentace, je považováno za samozřejmost. Vzhledem 

k tomu, že se jedná o objemově náročné výrobky, náklady na dopravu tvoří významnou 

část celkových nákladů. Důležitou roli hraje i fakt, že jak dodavatelé, tak koncoví 

odběratelé jsou rozmístěni po celém světě. 

 

Hlavním cílem této práce je navrhnout distribuční cesty, pro vybraného 

nejvýznamnějšího zákazníka v Evropě, formou kombinované přepravy vedoucí k 

optimalizaci nákladů. Ke splnění hlavního cíle budou realizovány následující dílčí 

cíle: 

- analýza současného stavu výběru distribuční logistiky v globalizačním prostředí 

- určení podmínek realizace kombinované přepravy 

- vyhodnocení ekonomických přínosů 

- vyhodnocení oblastí mimoekonomických přínosů 
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2 POPIS PODNIKÁNÍ SPOLEČNOSTI COMMSCOPE 

CZECH REPUBLIC S.R.O. 

 

2.1 Identifikační údaje 

 

Obchodní jméno: CommScope Czech Republic s.r.o. 

 

Sídlo: Evropská 862, CTPark Modřice, PSČ 664 42   

Zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, 43734 C 

Identifikační číslo: 267 51 771 

Den zápisu: 20. ledna 2003 

Právní forma: společnost s ručením omezeným 

Hlavní předmět podnikání: výroba, instalace a opravy strojů, přístrojů a zařízení 

pracujících na malém napětí, výroba kabelů a vodičů 

Základní kapitál při založení společnosti: 200 tis. Kč 

Statutární orgán: jednatelé 

Jednatelé: Ing. Jana Vybíralová 

                 Michael David Coppin 

                 Neil Shankland 

2.2 Historie společnosti 

 

Společnost CommScope Czech Republic s.r.o. byla založena podle českého právního 

řádu společností Andrew AG, se sídlem Bachliwis 2B, 8184 Bachenbulach, Švýcarsko. 

Společnost vznikla dne 20. ledna 2003 zápisem do obchodního rejstříku. Původní název 

společnosti byl Andrew Telecommunications s.r.o., k přejmenování na CommScope 

Czech Republic s.r.o. došlo dne 19. prosince 2012 z důvodu sjednocování názvů 

společností ve skupině CommScope.  

Společnost patřila do 27. 12. 2007 do celosvětového koncernu Andrew, dne 27. 12. 

2007 byla společnost Andrew předmětem akvizice společnosti CommScope. 
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Mateřskou společností společnosti CommScope Czech Republic s.r.o. je Andrew AG, 

se sídlem Talstrasse 80, 8001 Curych, Švýcarská konfederace, která vlastní 100% podíl 

ve společnosti. Mateřskou společností celé skupiny je CommScope Holding Company, 

Inc., která je součástí konsolidačního celku skupiny CommScope. 

 

Společnost CommScope je globálním lídrem v oblasti telekomunikační infrastruktury 

pro bezdrátové, drátové a podnikové aplikace. Akvizicí firmy Andrew Corporation 

v prosinci 2007 se stala globálním lídrem v oblasti radiofrekvenčních řešení pro 

bezdrátové sítě (bezdrátové přenosové linky a telekomunikační systémy, pozemní 

mobilní antény, výrobky pro mobilní a osobní komunikaci, výrobky pro rozhlasové a 

televizní vysílání, radary a přístroje pro navigaci).  Je globálním lídrem i v oblasti 

koaxiálních a vláknových optických kabelů pro širokopásmové hybridní sítě HFC 

(Hybrid Fibre Coaxial). 

 

Na území České republiky podniká CommScope v oboru výroby telekomunikačního 

zařízení. Své podnikání zahájila dne 1. dubna 2003, a to v oboru výroby kabelových 

systémů pro bezdrátové přenosové linky. Na počátku roku 2004 společnost postupně 

rozšířila své podnikání na výrobu pozemních mikrovlnných antén pro pevné 

telekomunikační sítě, antén širokopásmových a bezdrátových. Počátkem roku 2009 byla 

výroba dále rozšířena na vlastní výrobu komponentů mikrovlnných antén – reflektorů, 

montážních prvků a vlnovodů. 

 

Výsledek hospodaření za rok 2013 činil 72 671 tis Kč, tržby v roce 2013 klesly 

meziročně o 10 %. Ke dni 31. 12. 2013 zaměstnávala společnost 414 zaměstnanců, 

z toho 339 v oblasti dělnických profesí.  

Společnost má zavedený a certifikovaný systém dle mezinárodní normy ISO 14001, 

EMS 61193, BS OHSAS 18001
1
 

 

                                                
1
 Výroční zpráva 2013 [online]. 2014 [cit. 2014-10-17]. Dostupné z: https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-

detail?dokument=17870286&subjektId=605224&spis=726547  
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Obr. 1: – Organizační vývoj společnosti (Zdroj: Interní databáze) 

2.3 Podniková struktura a výrobní sortiment  

 

V České republice je výroba rozčleněna do výrobních divizí  valuline 1, valuline 2 a 

divize fabrication, další divize se specializuje na výrobu antén TMW, vlnovodů, 

kabelových systémů a nově od roku 2015 výrobní divize base station antén. Další 

útvary společnosti tvoří oddělení kvality, řízení lidských zdrojů, správa budovy, 

finanční oddělení, oddělení logistiky a nákupu. 

 

 

V současné době tvoří základní pilíře výrobního programu produkce antén, v různém 

rozsahu frekvence a různé velikosti (od velikosti 1 stopy do maximální velikosti 15 

stop), dále pak výroba kabelových systémů a vlnovodů. Produkty jsou velmi snadno 

rozpoznatelné a nezaměnitelné na různých výškových budovách a vysílačích díky 

jedinečnému označení červeným bleskem. 
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Obr. 2: Sortiment výrobků – antény, kabely, vlnovod (Zdroj: Interní databáze) 

 

Společnost CommScope Czech Republic s.r.o. plánuje od roku 2015 rozšíření 

výrobního programu a s tím i související rozšíření výrobních prostor, včetně zásadního 

navýšení počtu zaměstnanců. V nejbližších měsících začne znovu vyrábět typ antén 

zvaný base station anténa. Tato výroba již v České republice byla, ale v důsledků 

ekonomické krize, byla po roce 2009 přesunuta do výrobního závodu v Číně. 
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2.4 Ostatní dosažené výsledky a ocenění: 

 

Za dobu své jedenáctileté existence v České republice se společnost CommScope 

opakovaně umísťuje na předních pozicích v soutěži „Exportér roku“. V celostátním 

měřítku se dlouhodobě pohybuje mezi 20 – 30 místem a od roku 2008 je pravidelným 

vítězem v kategorii „Zvláštní cena Rozhodčího soudu pro exportéra, který vyváží svoje 

výrobky a služby do největšího počtu zemí“. Počet exportních destinací se od roku 2008 

pohybuje okolo 128.
2
 

 

 

2.5 Nejvýznamnější zákazníci 

 

Celosvětově patří mezi  nejvýznamnější zákazníky tyto společnosti: 

      

  

 

 

    

 

                                                
2 Exportér roku. [online]. [cit. 2014-12-10]. Dostupné z: http://exporterroku.com/historie/2013 

http://exporterroku.com/historie/2013
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Obr. 3: Nejvýznamnější zákazníci (Zdroj: Interní databáze) 

 

Z pohledu výrobního závodu v České republice tvoří nejvýznamnější zákazníky 

společnost Ericsson ve Švédsku, čínská společnost Huawei, NEC sídlící v Japonsku, 

americká společnost Aviat, izraelská Ceragon, Nokia, S.I.A.E., Dragonwave a další. 

 

Tato část diplomové práce poslouží jako základ analytické části.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://search.centrum.cz/img-detail.php?urlsource=http://i2mag.com/tag/hong-kong/&urlprint=http://i2mag.com/wp-content/uploads/2012/02/Ericsson.png&urlreferer=/?sec%3Dimg%26q%3Dericsson&w=666&h=666&urluse=http://media5.picsearch.com/is?2veJj3kSQuJJKxRPUyZ_SoMsINmel7kM5KTTkIxAjeE&th_w=128&th_h=128&s=41984&c=1&f=png&fn=Ericsson&q=ericsson&site=
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3 TEORETICKÉ PŘÍSTUPY K LOGISTICE 

 

3.1 Logistika a distribuce – vývoj od historie k dnešku 

 

Žijeme v globálním světě, kde se vše neuvěřitelně rychle mění a kde jakékoli zdržení při 

zavádění lepších manažerských procesů nebo nových technologií vede k jejich 

prodražení. Aby byla společnost úspěšná, je nutné, aby včas předvídala změny a 

správně odhadovala nové výzvy. Je zcela nezbytné věnovat velkou pozornost 

požadavkům zákazníků a konkurenčnímu prostředí trhu.
3
  

 

Dnešní zákazník požaduje kvalitní výrobek, kvalitní službu a přidanou hodnotu 

výrobku.
4
 Toto vše významně propojuje logistika a distribuce. 

 

První poznatky o distribuci sahají do období starého Egypta, 5000 let před n. l., kdy se 

používalo rákosových lodí, 4000 let před n. l., později bylo vynalezeno kolo. 

S rozvojem civilizace pak došlo i k postupnému rozvoji skladů, nejprve na místní 

úrovni, které sloužily jako podpora lokálních obchodů, a od období středověku se 

rozšířily i na mezinárodní úroveň. Po vynálezu kola se za další zásadní objev v této 

oblasti považuje vynález parního stroje v 18. století n. l. Neméně důležitým historickým 

mezníkem byl začátek 70. let 20. století, kdy došlo k uvolnění mezinárodního obchodu.  

 

Logistika je slovo řeckého původu, které lze přeložit jako počítání, rozum. Všeobecně 

je tento pojem chápán jako proces zásobování. Nejprve se začal používat ve vojenské 

oblasti. V období okolo r. 900 n. l. bylo úkolem logistiky zajistit financování vojska a 

jeho výzbroj včasně a dostatečně. Z vojenského prostředí se tento název logistika 

                                                
3
 JUROVÁ, Marie. Výrobní procesy řízené logistikou. 1. vyd. Brno: BizBooks, 2013, 260 s. ISBN 978-80-

265-0059-9.  

4
 TOMPKINS, James A a Dale A HARMELINK. The Distribution management handbook. New York: 

McGraw-Hill, c1994, 1 v. (various pagings). ISBN 00-706-5046-2. 
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následně přenesl i do civilního oblasti a lze jej definovat jako „podporu“ vojenských 

nebo podniko-ekonomických jednotek.
5
 

 

Logistiku je možné definovat jako komplexní, systematický přístup k optimalizaci 

nákladů a minimalizaci rizik. Logistika zahrnuje celý tok zboží od dopravy surovin 

k výrobci až po odevzdání zboží konečnému spotřebiteli. Základní osou logistiky je 

doprava.
6
 

 

V dnešní době se logistika stává součástí organizačního schématu řady velkých 

světových společností, hned vedle oddělení marketingu, výroby a financí. Přesto je 

často chápána pouze jako požadavek na zajištění „dodání správného zboží na správné 

místo, ve správný čas a za co nejnižší cenu.“ Tato definice je zajisté správná, není však 

úplná. Je třeba podotknout, že logistika zásadním způsobem ovlivňuje ziskovost firmy a 

přidanou hodnotu výrobků a služeb.
7
 Náklady distribuce jsou ze 40-60% tvořeny 

náklady na přepravu, 20-40% představují náklady na skladování a 15-25% jsou pak 

náklady spojené s inventarizací. Zákazník očekává stabilní dodávkové termíny, 

minimálně na úrovni termínů konkurence a každá disproporce zásadním způsobem 

ovlivní zákazníkovo rozhodování. Pokud je výrobek včas na správném místě, může být 

prodán. 

Logistika je souhrnným pojmem pro všechny ekonomické procesy, které určují 

prostorovou a časovou alokaci zásob materiálů a produktů. 

 

Význam logistiky  

Logistika ve svém vývoji sehrála důležitou podpůrnou funkci rozvoje tržního 

hospodářství a přizpůsobila filozofii podpory prodeje výrobků. V procesech a aktivitách 

logistiky je překonáván čas a prostor distribucí výrobků na prodejním trhu. Významnou 

úlohu hraje rychlost a přesnost dodávek, jejich spolehlivá pravidelnost, alokace místa 

                                                
5
 STEHLÍK, Antonín. Logistika pro manažery. 1. vyd. Praha: Ekopress, 2008, 266 s. ISBN 978-80-86929-

37-8.  

 
6 BENEŠ, Vlastislav. Zahraniční obchod: [příručka pro obchodní praxi]. 1. vyd. Praha: Grada, 2004, 328 s. 

ISBN  80-247-0558-3.  
 
7 GATTORNA, John. L. The Gower Handbook of Logistics & Distribution Management. 4. vyd. Aldershot: 

Gower, 1994. ISBN 0566090090. 
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výroby a distribučních skladů od místa spotřeby. Pokud je výrobek ve správný čas na 

správném místě, může být hladce prodán. Pokud se stabilizuje rychlost dodávek, 

upravuje se stav zásob a stabilizuje se objem výroby. Tím může výroba zkvalitnit své 

operativní plánování, stabilizaci zásob a jejich financování. Snižování zásob umožňuje 

snižovat podnikové vklady nebo snížit bankovní úvěry požadované na jejich krytí. 

Uvolněné finanční prostředky je pak možné alokovat do jiných hospodářských oblastí – 

především do investic, infrastruktury a tím následně snižovat náklady obětovaných 

příležitostí.
8
 

 

Členění logistiky 

základní dělení logistiky je na zásobovací (opatřovací, pořizovací), výrobní a distribuční 

(marketingovou) logistiku. Každá společnost má vlastní pojetí logistiky, které závisí na 

typu společnosti nebo na její organizační struktuře. 

 

 

 

 

Obr. 4: – Funkční členění logistiky (Zdroj: STEHLÍK, Antonín a Josef KLAPOUN. Logistika pro manažery., s. 30) 

 

                                                
8
 STEHLÍK, Antonín. Logistika pro manažery. 1. vyd. Praha: Ekopress, 2008, 266 s. ISBN 978-80-86929-

37-8.  
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Pořizovací (opatřovací, zásobovací) logistika 

je souhrn logistických úkolů a opatření při přípravě a vykonávání nákupu. Nákup 

v logistickém pojetí řeší otázky „Kde nakoupit?“, „Jak objednávat?“, „Jak přepravit?“, 

„Jaké zvolit manipulační jednotky?“, „Jak řídit pohyb zboží?“ a další.
9
 

 

 

Obr. 5:  Pořizovací logistika (Zdroj: STEHLÍK, Antonín a Josef KLAPOUN. Logistika pro manažery., s. 42) 

 

Distribuční (marketingová) logistika 

je souhrnem manažerských a realizačních úkolů, které souvisí s dodáním hotových 

výrobků na místo určení a s tím související poskytování služeb jako je například 

montáž. Jedná se o fyzické úkony, které začínají na konci výroby nebo v distribučním 

skladu.
10

 Cílem distribuce není pouze zabezpečovat výhodný nákup a prodej, ale také 

zabezpečovat spolehlivý a rychlý přenos výrobků a služeb vedoucí ke zvýšení zisku.
11

 

                                                
9
 STEHLÍK, Antonín. Logistika pro manažery. 1. vyd. Praha: Ekopress, 2008, 266 s. ISBN 978-80-86929-

37-8.  
10

 STEHLÍK, Antonín. Logistika pro manažery. 1. vyd. Praha: Ekopress, 2008, 266 s. ISBN 978-80-86929-

37-8.  
11

 NĚMEC, František. Logistika. 1. vyd. Karviná: Slezská univerzita, 1995. ISBN 808587879247.  
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Obr. 6:  Distribuční logistika (Zdroj: STEHLÍK, Antonín a Josef KLAPOUN. Logistika pro manažery., s. 101) 

 

Dopravní metody  

V distribuční i pořizovací logistice je k dispozici řada nositelů této činnosti, kdy každý 

z použitých druhů dopravy má svá daná specifika, výhody i nevýhody. Hlavním 

rozhodovacím kritériem pro volbu typu dopravy je především objem přepravovaného 

zboží, přepravní náklady a požadovaný termín dodání. Dalšími kritérii pak může být i 

sám charakter zboží – například nebezpečné zboží, zboží podléhající zkáze a podobně. 
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Obr. 7: Přednosti a nevýhody alternativních druhů dopravy (Zdroj: SCHULTE, Christof. Logistika. 1., s. 71) 
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Kombinovaná přeprava 

 

Dle Ministerstva dopravy ČR je kombinovaná přeprava systémem přepravy zboží v téže 

přepravní jednotce o délce nejméně 5,9 m nebo v silničním vozidle, při kterém je 

využito více druhů dopravy. Železniční úsek nebo úsek vnitrozemské vodní dopravy je 

delší, než 100 km vzdušnou čarou, počáteční a koncový úsek je tvořen silniční 

dopravou. Kombinovaná přeprava je speciální případ intermodální dopravy, při kterém 

je minimální podíl přepravy po silničních komunikacích, většina přepravy probíhá po 

železnici nebo po vodě. Hlavním smyslem této přepravy je zabránit častému překládání 

zboží. 

 

Nejpopulárnějším druhem intermodální přepravy je využití dvou různých druhů 

přepravy se současným zachováním jedné integrované manipulační jednotky na celé 

přepravní trase, organizované pouze jedním operátorem. Intermodální přeprava je 

vymezena jednou smlouvou na celé trase, současně platí jedna cena, která je nezávislá 

na použitém druhu dopravního prostředku. Manipulační jednotky jsou překládány 

nejčastěji ve vertikálním uspořádání (LoLo), které vyžaduje použití dodatečných 

zdvihových zařízení, jako jsou portálové jeřáby, vysokozdvižné vozíky nebo kolové 

překladače. Další možnou alternativou je používaná technologie Rola (Rolling 

Highway). V tomto systému jsou silniční kamiony převáženy pomocí speciálních 

nízkopodlažních železničních vagónů. Technologie RoLa je příkladem, kdy se aktivní 

prostředek silniční přepravy pasivně zúčastní železniční přepravy. Jiným způsob je 

využití technologie bimodálních systémů. V těchto případech je nákladní jednotkou 

bimodální návěs, který po spojení speciálních železničních vozíků tvoří vlak. Během 

silniční přepravy jsou využívána silniční vozidla, v železniční přepravě pak návěs 

s železničními vozy a lokomotivou tvoří bimodální vlak. Bimodální systém využívá 

konstrukčně speciálně vyztužené návěsy a železniční podvozky s adaptéry. Překládka 

návěsu na vlakový podvozek probíhá na železničním terminálu. Jednou z dalších 

alternativ je technologie Flexivaggon.  Na rozdíl od předcházejích  technologií, tento 

systém umožňuje nejen nakládku integrovaných ložných jednotek, ale i celých 

silničních souprav (tahače a návěsu). K nakládání se používají speciální plošiny 
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umístěné na železničních vagónech se schopností vykonávat horizontální rotace 

otáčením se ve směru k podélné ose vagónu a použití sklopných ramp.
12

 

 

Současné trendy v logistice 

Současné trendy v logistice a podmínky úspěšnosti v mezinárodním obchodě. 

Aby byla daná společnost úspěšná na poli mezinárodního obchodu, je nezbytné, aby 

zvládla následujících 5 základních elementů: 

a) chybovost – jakákoliv chybovost je neakceptovatelná, zákazník očekává dodání 

zboží v požadované kvalitě, odpovídající specifikaci, v požadovaném množství a 

čase 

b) selhání – opět zákazník neakceptuje žádné pochybení, očekává zboží i servis tak, jak 

si objednal 

c) zpoždění – stejně jako u předcházejících bodů, i zde je nulová tolerance ze strany 

zákazníka, zboží je třeba dodat maximálně rychle a možně, přičemž rychlost dodání 

představuje pro firmu podnikatelskou výhodu a konkurenční zbraň 

d) peníze vázané v zásobách – i toto kritérium je požadováno co nejmenší, každá 

inventura zvyšuje náklady, současný trend je zásoby minimalizovat a zboží dodávat 

stále rychleji 

e) papírová dokumentace – dokumentaci je třeba předávat elektronicky, v požadované 

přenositelné formě, kdy každé papírování znamená zbytečné zdržení, chybovost a 

přidanou práci, zákazník upřednostňuje EDI technologie
13

 

 

4 PŘÍSTUPY K TEORETICKÉ ANALÝZE 

 

Analýza prostředí je důležitá pro poznání externího okolí, ve kterém se podnik nachází, 

dále pak pro identifikaci změn a trendů, které se dějí v okolí podniku a mohou mít na 

něj vliv a ke stanovení toho, jak bude podnik na tyto změny reagovat.
14

 

                                                
12  LUKOSZOVÁ, Xenie. Logistiské technologie v dodavatelském řetězci. 1. vyd. Praha: Ekopress, 2012, 

121 s. ISBN 978-80-86929-89-7.  
13

 TOMPKINS, James A. a Dale HARMELINK. The Distribution Management Handbook. New York: 

McGraw-Hill, Inc., 1994. ISBN 0070650462. 

  
14 BLAŽKOVÁ, Martina. Marketingové řízení a plánování po malé a střední firmy. 1. vyd. Praha: Grada 

Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-1535-3. 
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Analýza okolí podniku vychází z předpokladu, že každá společnost působí 

v konkurenčním prostředí. Proto je nezbytné veškerou podnikatelskou činnost 

posuzovat nejen s ohledem na situaci uvnitř firmy, ale je třeba zohlednit i veškeré 

faktory, které působí ve vnějším okolí firmy. Okolní prostředí je třeba analyzovat jak 

z pohledu vnějšího prostředí – tj. makroprostředí zaměřeného na mezinárodní trh, 

národní i trh regionální a oborový, tak i z pohledu vnitřního prostředí. Analýza vnitřního 

prostředí slouží ke zjištění vzájemných vztahů prvků působících uvnitř organizace. 

 

Účelem této analýzy je zaměřit se na všeobecné vnější faktory, které ovlivnily minulé a 

současné chování podniku a u kterých lze předpokládat, že svou roli sehrají i 

v budoucnosti. Je nezbytné se zaměřit i na nově vznikající faktory a slouží jako 

prostředek ke stanovení strategických cílů podniku.
15

 

 

Analýza makroprostředí 

Analýza makroprostředí se zabývá faktory, které v obecném smyslu působí přímo na 

organizaci a nepřímo na její produkty nebo služby. Zřejmě nejpoužívanějším typem 

analýzy makroprostředí je analýza SLEPTE (v některé literatuře označována pojmem 

PESTE).  

 

Analýza národního prostředí 

Jednou z metod analýzy národního podnikatelského prostředí je analýza nazvaná 6C, 

kde jednotlivá písmena C znamenají: 

- country – slouží k porovnání ekonomických a právních specifik dané země 

- corporations – tento faktor se zaměřuje na formy podnikání, velikost nebo počet 

firem 

- customers – je faktor hodnotící zákazníky, například jejich počet 

                                                                                                                                          

 

 
15 SEDLÁČKOVÁ, Helena a Karel BUCHTA. Strategická analýza: 2. přepracované a rozšířené vydání. 2. 

vyd. Praha: C.H.Beck, 2006. ISBN 80-70-7179-367-1. 
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- costs – představuje faktory ovlivňující náklady 

- competitors – je faktor zaměřený na zhodnocení konkurence 

- currency – slouží k porovnání měnových kurzů a jejich vývoje 

 

Analýza mikroprostředí 

Mikroprostředí firmy tvoří podnik a jeho zaměstnanci, zákazníci, konkurenti, 

dodavatelé, distributoři, veřejnost a další. Analýza mikroprostředí se zaměřuje na 

analýzu faktorů, které jsou pro činnost podniku klíčové – jak vnitřních, tak vnějších. 

Faktory působící uvnitř firmy můžeme částečně kontrolovat. Mezi nejpoužívanější 

druhy analytických prostředků mikroprostředí patří analýza SWOT, model 7S, Porterův 

model konkurenčního prostředí nebo například Lewinův model. 

 

 

Analýza konkurenčního (oborového) prostředí 

Stejně jako u předchozích oblastí, i zde existuje řada metod, které je pro analytické 

účely možné použít. Mezi nejčastěji užívané metody patří Kotlerova metoda 3C, kdy se 

zaměříme na: 

- customers  = zákazníci – za zákazníky považujeme spotřebitele 

- collaborants = všichni, kteří se podílí na zajištění chodu organizace 

(spolupracovníci, zprostředkovatelé, dodavatelé) 

- competitors = konkurence 

 

4.1 SLEPTE analýza 

 

Metoda SLEPTE se zaměřuje na zkoumání následujících faktorů národního prostředí: 

- sociálně-demografické faktory (dostupné množství pracovní síly; věková, 

náboženská a jiná struktura obyvatel; úroveň vzdělání; rozdělování důchodů a 

podobně) 

- legislativní faktory (daňová soustava, regulace mezinárodního obchodu, zákony -   

ekonomické faktory (fáze hospodářského cyklu, úroveň ekonomiky, hospodářská 

politika vlády, měnová politika vlády, úroveň inflace, …) 
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- politické a právní faktory (druh vládního zřízení, úroveň korupce, 

regulace/deregulace ekonomiky, očekávaný politický vývoj) 

- technické a technologické faktory (výsledky vědeckého vývoje, technologické 

změny) 

- ekologické faktory (ochrana životního prostředí, nakládání s odpady, emisní limity)
16

 

 

4.2 SWOT analýza 

 

SWOT analýza je jednoduchým nástrojem zaměřeným na charakteristiku klíčových 

faktorů ovlivňujících strategické postavení podniku. Je přístupem nepřetržité 

konfrontace vnitřních zdrojů a schopností podniku se změnami jeho okolí.
17

 

 

Podstatou SWOT analýzy je to, že se při ní identifikují faktory a skutečnosti, které pro 

objekt analýzy představují silné a slabé stránky, hrozby a příležitosti. Tyto klíčové 

faktory jsou potom verbálně charakterizovány, případně ohodnoceny, ve čtyřech 

kvadrantech tabulky SWOT. Výsledky SWOT  analýzy mohou být použity pro mnohé 

účely, jako jsou například analýzy zaměřené na problémy taktického a operativního 

řízení nebo také jako osobní SWOT analýza zaměřená na identifikaci silných a slabých 

stránek, příležitostí a hrozeb jedince. Fakta pro SWOT analýzu můžeme shromáždit 

pomocí nejrůznějších technik: z již uskutečněných dílčích analýz, porovnáním 

s konkurencí, metodou interview nebo diskuzemi expertů. 

 

Při zpracování SWOT analýzy by měly být respektovány tyto zásady: 

- závěry SWOT by měly být relevantní 

- SWOT by měla být zaměřena na podstatná fakta a jevy 

                                                
16 DVOŘÁČEK, Jiří. Podnik a jeho okolí: jak přežít v konkurenčním prostředí. Vyd. 1. V Praze: C. H. Beck, 

2012, XVII, 173 s. Beckova edice ekonomie. ISBN 978-80-7400-224-3. 

 

17 SEDLÁČKOVÁ, Helena a Karel BUCHTA. Strategická analýza: 2. přepracované a rozšířené vydání. 2. 

vyd. Praha: C.H.Beck, 2006. ISBN 80-70-7179-367-1. 
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- je-li SWOT součástí strategické analýzy, měla by být identifikována pouze 

„strategická“ fakta 

- SWOT by měla být objektivní, neměla by vyjadřovat subjektivní názory 

zpracovatele analýzy 

- síla působení jednotlivých faktorů by měla být v tabulce SWOT nějakým způsobem 

ohodnocena podle významu 

- výhodné je, pokud jsou fakta ve SWOT identifikována (označena) 

 

SWOT analýza je velmi cenným informačním zdrojem pro formulaci strategie. Z její 

podstaty totiž vyplývá základní logika strategického návrhu, který by měl být zaměřen 

na eliminaci slabin a hrozeb využitím silných stránek a strategických příležitostí. Každá 

slabina a hrozba by měla mít v návrhu strategie pomocí SWOT svůj protějšek, opatření, 

které ji eliminuje. Cílem každého managementu podniku by mělo být kontinuální 

odstraňování existujících slabin a hrozeb a rozvoj silných stránek a také využívání 

příležitostí. Takto je zajištěna vysoká úroveň konkurenceschopnosti podniku.
18

 

 

Cílem SWOT analýzy není jen zpracování seznamu potenciálních příležitostí, slabých a 

silných stránek a hrozeb, ale především hluboce strukturovaná analýza poskytující 

velmi užitečné poznatky. Má-li SWOT analýza poskytnout relevantní údaje, musí její 

aplikace směřovat k identifikaci, nalezení a posouzení vlivů a k predikci vývojových 

trendů faktorů vnějšího, ale i vnitřního prostředí podniku ve vzájemných 

souvislostech.
19

 

 

                                                
18 KEŘKOVSKÝ, Miloslav a Oldřich VYKYPĚL. Strategické řízení. 2. vyd. Praha: C.H.Beck, 2006. ISBN 

80-7179-453-8. 

 

 
19 SEDLÁČKOVÁ, Helena a Karel BUCHTA. Strategická analýza: 2. přepracované a rozšířené vydání. 2. 

vyd. Praha: C.H.Beck, 2006. ISBN 80-70-7179-367-1. 
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Obr. 8: SWOT matice (Zdroj: http://www.filosofie-uspechu.cz/analyza-swot-priklady/) 

 

 

 

SWOT analýza slouží k definování příležitostí, hrozeb, silných a slabých stránek firmy. 

Cílem je eliminovat hrozby a slabé stránky a efektivně využít příležitosti a silné stránky. 

Slabé stránky mohou ohrozit pozici na trhu ve srovnání s konkurencí, silné stránky 

naopak mohou postavení na trhu ještě více posílit. 

 

4.3 Model 7S 

 

Modelu 7S je využíváno k analýze vnitřního prostředí firmy, bez ohledu na její velikost. 

Všechny faktory se vzájemně ovlivňují a podmiňují a jsou rozhodující pro plánování 

rozvoje a strategie společnosti.  

Vnitřní prostředí je specifické pro každou organizaci. V sedmdesátých letech minulého 

století přišli pracovníci konzultační firmy Mc Kinsey s modelem 7S, který se také 

někdy nazývá „Šťastný atom“. Důvodem formulace tohoto modelu bylo pomoci 

manažerům pochopit složitosti provázející organizační změny.  Za sedm faktorů, které 

http://www.filosofie-uspechu.cz/analyza-swot-priklady/
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tyto změny provázejí, považujeme strategii, strukturu (vnitřní uspořádání), systém řízení 

(výroba, hodnocení zaměstnanců, odměňování), spolupracovníky (hodnocení 

manažerů), schopnosti (schopnosti všech zainteresovaných), styl vedení a sdílené 

hodnoty. Aby byla implementovaná strategie úspěšná, je třeba zohlednit všech sedm 

faktorů, bez ohledu na to, o jak velkou firmu se jedná.
20

 

Na každou organizaci je nutno pohlížet jako na množinu sedmi základních aspektů, 

které se vzájemně podmiňují a ovlivňují a rozhodují o tom, jak bude vytyčena firemní 

strategie. Klíčovým faktorem úspěchu je harmonie mezi těmito sedmi základními 

faktory.
21

 

 

 

Obr. 9: Model 7S (Zdroj:http://www.masterclassmanagement.com/ManagementTraining-The7SModel.html) 

 

Strategie firmy vychází z představ majitelů společnosti a z jejího konkrétního poslání. 

V každé firmě existuje několik úrovní strategií, které na sebe navzájem navazují. 

Nejvyšší místo zaujímá podniková nebo korporátní strategie, dle níž se odvíjí základní 

orientace firmy (stanoví, v čem bude podnikat, co bude vyrábět), následuje obchodní 

strategie a dále pak funkční strategie, která slouží k rozvoji jednotlivých funkcí ve 

společnosti (výrobní, marketingová strategie, strategie informačních systémů, 

používaných technologií a podobně). 

 

                                                
20 MALLYA, Thaddeus. Základy strategického řízení a rozhodování. 1. vyd. Praha: Grada, 2007, 246 s. 

ISBN 978-80-247-1911-5.  
21

 KEŘKOVSKÝ, Miloslav. Strategické řízení: teorie pro praxi. Vyd. 1. Praha: C. H. Beck, 2002, xii, 172 s. 

ISBN 80-717-9578-X.  

 

http://www.masterclassmanagement.com/ManagementTraining-The7SModel.html
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Struktura má za účel optimálně rozdělit jednotlivé kompetence a pravomoci mezi 

pracovníky.
22

 

 

Systémy tvoří formální a neformální procedury sloužící k řízení každodenních aktivit 

organizace. Jejich součástí jsou manažerské systémy, komunikační systémy, inovační 

systémy nebo alokace zdrojů. 

 

Styl vedení práce vyjadřuje to, jak management přistupuje k řízení a řešení 

vyskytujících se problémů. Je třeba si uvědomit, že ve většině organizací existují 

rozdíly mezi formální a neformální stránkou řízení, mezi tím, co se uvádí 

v organizačních směrnicích a předpisech a tím, co management ve skutečnosti dělá. 

 

Spolupracovníci 

Spolupracovníky se rozumí lidské zdroje organizace a jejich rozvoj, školení, vztahy 

mezi nimi, funkce, aspirace, motivace, chování vůči firmě atd. 

 

Schopnostmi je v podstatě míněna profesionální znalost a kompetence existující uvnitř 

organizace – tj., co organizace dělá nejlépe. Přitom se nejedná o prostý součet 

kvalifikace jednotlivých pracovníků. Je nutno brát v úvahu (kladné i záporné) 

synergické efekty dané úrovní organizace práce a řízením. 

 

Sdílené hodnoty odrážejí základní skutečnosti, ideje a principy respektované 

pracovníky a dalšími zainteresovanými skupinami bezprostředně zainteresovanými na 

úspěchu firmy. Tvorba sdílených hodnot přímo souvisí s vizí organizace a je klíčovým 

faktorem při tvorbě ostatních aspektů. Rolí vize je, aby všichni (uvnitř i vně organizace) 

věděli, čeho chce organizace dosáhnout a proč to chce.
23

 

 

                                                
22 SMEJKAL, Vladimír. Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích. 3., rozš. a aktualiz. vyd. Praha: 

Grada, 2010, 354 s. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-3051-6.  
23 MALLYA, Thaddeus. Základy strategického řízení a rozhodování. 1. vyd. Praha: Grada, 2007, 246 s. 

ISBN 978-80-247-1911-5.  
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4.4 Porterův model konkurenčního prostředí 

 

Porterův pětifaktorový model konkurenčního prostředí vychází z předpokladu, že 

strategická firma působící v určitém odvětví, respektive na určitém trhu, je určována 

působením pěti základních činitelů: 

a) Vyjednávací silou zákazníků 

b) Vyjednávací silou dodavatelů 

c) Hrozbou vstupu nových konkurentů 

d) Hrozbou substitutů 

e) Rivalitou firem působících na daném trhu 

Na výstupu Porterovy analýzy by měly být identifikovány nejen potencionální hrozby, 

ale i příležitosti, jejichž využitím by mohlo být působení zjištěných hrozeb na podnik 

eliminováno.
24

 

 

Obr. 10: Porterova analýza (Zdroj: http://www.strateg.cz/strategicka_analyza.html) 

 

 

 

                                                
24 KEŘKOVSKÝ, Miloslav a Oldřich VYKYPĚL. Strategické řízení. 2. vyd. Praha: C.H.Beck, 2006. ISBN 

80-7179-453-8. 
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4.5 Lewinův model 

 

Lewinův model je využíván k popisu změn ve společnosti, jejich správnému 

načasování a posloupnosti jednotlivých kroků. 

 

5 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU VYBRANÉHO 

PODNIKU 

5.1 Současný stav distribuce společnosti CommScope 

 

Jak jsem uvedla již při představení společnosti, společnost CommScope je nadnárodní 

společností, která má své pobočky v různých zemích světa, rozmístěné na různých 

kontinentech (Austrálie, Hong Kong, Singapur, Indie, Čína, Brazílie, Mexiko, Irsko, 

Česká republika, Velká Británie, USA a další). Aktuálně má celá korporace 10 

výrobních závodů a 10 nevýrobních závodů, které zahrnují distribuční sklady, 

administrativní pracoviště nebo střediska vývoje a výzkumu. Rozmístění je dáno 

především ekonomickými podmínkami dané lokality a geografickými podmínkami 

vzhledem ke koncovým zákazníkům. Těmto vlivům odpovídá i administrativní a 

technické zabezpečení chodu celé společnosti. V některých lokalitách je pokryt 

kompletní servis od výroby, přes distribuční sklady, plánování, nákup, zákaznický 

servis, finanční oddělení, oddělení kvality a distribuce, v jiných částech světa jsou 

pouze výrobní závody a nezbytná administrativa. Některá oddělení jsou společná pro 

více poboček, na strategicky nejvhodnějším území. To je i příklad pobočky 

CommScope Czech Republic s.r.o. v lokalitě Modřice. V Modřicích disponuje firma 

výrobním závodem, oddělením nákupu, plánování, kvality, logistiky, financí, 

personálním oddělením a IT oddělením. Zákaznický servis a prodej zde nejsou 

zastoupeny vůbec, vše je řešeno přes několik center ve světě, rozmístěných podle 

kumulace zákazníků. Například servis pro zákazníky v Evropě je zabezpečován ze 

Španělska, pro jiné zákazníky z USA nebo z Austrálie. Některá oddělení jsou 

lokalizována tak, aby pokryla rozdílnost časových pásem. Velmi efektivní je tento 

model zejména pro oddělení IT podpory, která díky pobočce v Indii, České republice a 

USA, garantuje servisní služby během celých 24 hodin denně. 
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Logistika má v rámci společnosti CommScope významné postavení. 

Rozhodující úlohu má oddělení logistiky sídlící v USA, jenž metodicky řídí lokální 

manažery logistiky jednotlivých výrobních závodů a distribučních center. Globální team 

v USA má výraznou roli především při sjednávání dlouhodobých kontraktů s přepravci. 

S ohledem na skutečnost, že značná část přeprav probíhá mezi jednotlivými 

CommScope pobočkami, již několik let se osvědčil model interně označovaný „globální 

RFQ“ (globální výběrové řízení na přepravu). Globální výběrové řízení řeší výběr 

dopravců, stanovení podmínek a vyhodnocení cenových nabídek komplexně pro 

všechny trasy a pro všechny směry. 

 Díky celkovým realizovaným objemům, získá tak firma výhodnější podmínky, než jaké 

by byl přepravce schopen nabídnout samostatně lokálnímu závodu. Výběrové řízení 

probíhá odděleně pro leteckou a pro námořní přepravu. Každý z týmů vede pověřený 

manažer, který spolupracuje s místními manažery logistiky. Lokální manažeři logistiky 

nominují za svou oblast 10 dopravců, se kterými mají nejlepší zkušenosti. Z těchto 

všech je pak následně vybráno 6 nejlepších. Ti jsou osloveni pro zpracování cenové 

nabídky. Limit šesti přepravních společností byl vybrán z toho důvodu, aby byli 

eliminováni ti dopravci, kteří se specializují pouze na vybrané trasy a nejsou schopni 

zajistit přepravu pro všechny destinace. Výsledky RFQ za leteckou a námořní přepravu 

reportuje každý tým viceprezidentovi pro logistiku, který je následně reportuje 

korporátně, včetně úspor nebo celkového navýšení meziročních nákladů za přepravu. 

Výběrové řízení probíhá ve dvouletých cyklech, kdy přepravci nabízí dvouletou platnost 

cenových nabídek. Koncem prvního roku dopravce potvrdí, zda cenu garantuje i pro 

příští rok. Pokud ne, proběhne na danou trasu nové globální výběrové řízení. Přepravci, 

kteří cenu garantují po celé dvouleté období, jsou více preferováni. 

 V jednom roce probíhá nové výběrové řízení na leteckou přepravu, v následujícím na 

námořní. Tento koncept se osvědčil především z hlediska nákladů. V letošním roce 

proběhlo výběrové řízení na námořní přepravu, které přineslo úsporu nákladů pro trasy 

týkající se České republiky ve výši 220 571 USD, v loňském roce byly úspory pro tytéž 

námořní trasy ve výši 144 637 USD oproti předcházejícímu roku. RFQ na leteckou 

přepravu představovalo úspory ve výši 82 464 USD oproti minulému období. 
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Strategie globálního výběrového řízení má i své negativní stránky. Jednou z negativních 

zkušeností je ta, že globální výběrové řízení je značně časově náročné, obvykle trvá tři 

měsíce od zadání do finálního vyhodnocení. Globální řešení tendru probíhá straně 

CommScope, ale stejným globálním způsobem je řízen i na straně přepravců. Při 

závěrečné konfrontaci s lokálními zástupci dopravců pak často dojde ke zjištění řady 

nesrovnalostí, způsobených chybným předáváním dat mezi místním týmem přepravce a 

jeho centrální pobočkou v USA. K identifikaci těchto chyb dochází až v samotném 

závěru, při finalizaci podmínek mezi místními manažery logistiky a místním zástupcem 

dopravce.  

Kromě časové náročnosti je dalším negativem i ne zcela dostatečná komunikace mezi 

korporátním RFQ týmem a lokálními manažery logistiky. Složitost globálního řízení, 

nedostatečná komunikace mezi účastníky, výběrové řízení výrazně prodlužuje. 

Náročnost globálního výběrového řízení je zřejmá i ze složitého grafického zobrazení   - 

viz obrázek  

 č. 11.  

 

Obr. 11: Organizační struktura – postavení logistiky CZ v rámci korporace (Zdroj: Interní databáze) 
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Postavení oddělení logistiky v rámci závodu CommScope Czech Republic s.r.o. 

znázorňuje organizační schéma níže: 

 

 

Obr. 12: Organizační struktura – oddělení logistiky, závod Modřice (Zdroj: Interní databáze) 

 

Manažer logistiky v přímé linii reportuje řediteli závodu. Oddělení logistiky je dále 

rozděleno na čtyři dílčí jednotky – výrobní sklad, pracovníky odpovědné za inventuru a 

periodickou kontrolu skladových zásob, sklad materiálu a hotových výrobků a oddělení 

dopravy. Každé z těchto dílčích oddělení má svého koordinátora, který je zodpovědný 

za určitou skupinu pracovníků a je v přímé linii podřízen manažerovi logistiky. Ve své 

práci se detailně zaměřuji pouze na oddělení dopravy.  

 

Chod lokálního oddělení dopravy zajišťuje 6 pracovníků.  Každý z nich má na starosti 

buď určitého zákazníka nebo skupinu zákazníků (dle objemů výroby a náročnosti 
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zajištění požadavků zákazníka) nebo v případě menších zákazníků, je odpovědný za 

danou oblast – například Evropu, Afriku, zásilky v rámci korporace a podobně. 

Okrajově se lokální oddělení dopravy věnuje zajišťovací logistice. 

Pro zabezpečení importních přeprav jsou jasně definovaná pravidla a dohodnuty dodací 

podmínky. Importní zásilky z  jednotlivých poboček mimo Evropu podléhají 

podmínkám globálního výběrového řízení. Pro ostatní dodavatele, kteří nejsou zahrnuti 

do RFQ, oddělení dopravy zpracovává jasné instrukce, které obdrží prostřednictvím 

oddělení nákupu. V případě, že je importní doprava hrazena na straně CommScope CZ, 

dodavatelé jsou informováni, které vybrané přepravce mají kontaktovat, mají jasné 

instrukce, při jakých objemech zboží mají použít určitý druh přepravy a konkrétního 

dopravce. Oddělení dopravy pak pouze koordinuje vykládkové termíny a řeší případné 

neshody nebo nestandardní situace.  

 

Distribuční logistika, v rámci jednotlivých CommScope závodů, je pro mimoevropské 

pobočky řešena globálním tendrem. Zajištění přepravy zboží ve vztahu ke konečným 

zákazníkům probíhá dle předem sjednané dodací podmínky. Dodací podmínky se 

zákazníky sjednává oddělení prodeje a péče o zákazníky. Jak dodací podmínka, tak 

specifické požadavky zákazníka, jsou při převzetí objednávky zadány do systému SAP 

a jsou k dispozici všem uživatelům, kteří je potřebují. Pro oddělení skladu jsou nezbytné 

instrukce týkající se požadavků na balení, pro oddělení přepravy jsou důležité 

informace související s požadavky na dopravu, celní odbavení, informování o 

připravenosti zásilky k vyzvednutí a podobně.  

 

Pro značnou část přeprav pro koncové zákazníky, je dohodnuta dodací podmínka FCA 

(Free Carrier) – vyplaceně dopravci nebo EXW (Ex Works) – ze závodu. Tito zákazníci 

si zajišťují přepravu sami na své náklady, případně poskytnou informaci, jaký 

zákaznický účet u jakého zvoleného přepravce má být použit. V mnoha případech se 

jedná o třístranné obchody, kdy zákazník požaduje dodání svému koncovému 

zákazníkovi na jiné místo nebo do jiné destinace. V případě exportních zásilek se celní 

odbavení odvíjí dle instrukcí zákazníka. Dodací podmínka EXW je pro mezinárodní 

transakce nevhodná, ale i tak stále často používaná. Jak zákazníci, tak řada pracovníků 

prodejního oddělení, jí správně nerozumí. Pro exportní transakce by vždy měla být 
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používána dodací doložka FCA, dle které je odesilatel odpovědný za celní odbavení při 

vývozu. Volba typu přepravce a druhu dopravy je v plné kompetenci zákazníka a je 

organizována jak přes tuzemské, tak přes zahraniční dopravní společnosti. 

 

V případě, že je se zákazníkem sjednaná taková dodací parita, dle které vyplývá 

povinnost zorganizovat a zajistit dopravu na sjednané místo, nejčastěji používaná 

dodací podmínka je DAP (Delivery At Place) – s dodáním v místě určení nebo DDP 

(Delivery Duty Paid) – s dodáním, clo placeno. V těchto případech spolupracuje firma 

s vybranými přepravci.  Pro mezinárodní přepravy je osloven některý z vybraných 

účastníků korporátního výběrového řízení. Pro opakující se destinace dopravci zpracují 

cenové nabídky s určitou časovou platností, volba pro konkrétní přepravu se pak odvíjí 

od cenové nabídky a termínu dodání. Pokud se jedná o organizaci přeprav, které jsou 

méně četné, dopravci jsou osloveni na zpracování konkrétní cenové nabídky – ad hock. 

Vždy jsou osloveni nejméně tři dopravci a finální vyhodnocení cenových nabídek je 

následně kombinací nejvýhodnějších cenových nabídek, termínu dodání a splnění 

případných specifických požadavků na realizaci dané přepravy. 

 

Pro zajištění dopravy pro evropské zákazníky neplatí podmínky nadnárodního tendru. 

Volba přepravce je plně v kompetenci lokálního týmu oddělení logistiky. Díky tomu má 

firma možnost využívat služeb i menších přepravních společností, které nepůsobí na 

mezinárodním přepravním trhu. Pro často se opakující destinace jsou osloveni praxí 

prověření přepravci a srovnány jejich dlouhodobě platné cenové nabídky. Méně časté 

destinace jsou opět naceňovány jednorázově a i zde dochází k porovnání nabídek 

minimálně tří přepravních společností. Zásilky v rámci Evropy z největší části tvoří 

pozemní přepravy. Dle konkrétní zakázky se jedná buď o celovozové přepravy, 

přikládky nebo využití „economy“ servisů.  Jako „economy servis“ jsou označovány 

zásilky malých rozměrů v rozsahu kartonů až několika palet, které provozují společnosti 

běžně se zabývající expresní leteckou přepravou (DHL, TNT, UPS a další). Nejlepší 

zkušenost pro tento typ přeprav je se společností TNT. Oproti jiným provozovatelům je 

tento přepravce schopen zajistit nestohovatelnost výrobků, která je s ohledem na 

charakter produkce klíčová.  
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Pro správné a přesné plánování nakládek využívá oddělení logistiky software Cargowiz, 

který umožňuje vytvoření vizuálního plánu nakládky. Tím je zajištěno, že jednotlivé 

nákladové kusy jsou v dopravním prostředku rozmístěny maximálně ekonomickým 

způsob, s ohledem na to, zda je nebo není možné je stohovat. Grafická podoba výstupu 

z tohoto systému je předávána pracovníkům skladu. Díky tomu se nakládky urychlují a 

nedochází k nadbytečným opakovaným překládkám zboží. CargoWiz je velmi vhodným 

a účinným nástrojem při plánování nakládek různé variability rozměrů nákladových 

kusů nebo u velkoobjemových zakázek, kde je nutno zajistit několik vozidel najednou 

nebo druhů nákladních vozidel či kontejnerů. Ukázka výstupu z tohoto systému je 

součástí přílohy diplomové práce – příloha č. 1. 

 

Zásadní podíl na přepravách v rámci Evropy představují zásilky pro největšího 

evropského zákazníka – společnost Ericsson sídlící ve švédském Borasu.  Denně je pro 

tohoto zákazníka odesíláno tři a více celovozových přeprav. Manipulace s takovým 

množstvím materiálu je náročná nejen na samotnou organizaci dopravy, ale i na 

samotnou manipulaci s hotovými výrobky ve skladu. Celou situaci navíc komplikuje to, 

že závod v Modřicích má dvě samostatně stojící budovy – výrobní halu a sklad, které 

jsou od sebe vzdáleny přibližně 1000 metrů. Pohyb hotového zboží mezi výrobní halou 

a skladem je zajišťován externím přepravcem.  

Se zákazníkem Ericsson je sjednaná dodací podmínka DAP Boras. Vzhledem ke 

značným denním objemům výroby se jedná o just in time výrobu i dodání. Se 

společností Ericsson je navíc zavedeno EDI propojení do jejich skladovacího systému. 

Pracovník plánovacího oddělení sleduje pohyb skladu hotové produkce přímo u 

zákazníka a dle dohodnutých skladových zásob konkrétního výrobku plánuje výrobu na 

konkrétní množství a termín tak, aby bylo možné dodržet garantovaný termín dodání do 

Švédska. Doba přepravy trvá tři pracovní dny, včetně termínu nakládky a vykládky. 

Jakmile je zboží odesláno a vyskladněno ze skladu, zákazník obdrží prostřednictvím 

EDI propojení informaci, kdy daný typ výrobku obdrží. Díky automatickému systému 

není třeba dalších zbytečných administrativních ověřování a potvrzování informací. 

Zákazník si na základě informací o termínu dodání následně organizuje další manipulaci 

se zbožím ke svým konečným příjemcům. Proto je nezbytně nutné, aby byly tyto 

informace poskytované včas a v požadované kvalitě. Každé zpoždění zásilky je nutno 
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avizovat předem a je velmi negativně vnímáno. Z tohoto důvodu klade CommScope na 

poskytovatele přepravy značné nároky a veškerá pochybení nebo nedodržení smluvních 

podmínek mají zásadní vliv na další spolupráci.  

Vzdálenost zákazníka a používaný druh silniční přepravy je velmi náchylný k nesplnění 

podmínek. K nejkritičtějším faktorům patří situace na evropských a především českých 

silnicích, nepříznivé povětrnostní podmínky – především v zimním období, přetíženost 

trajektů směrem do Švédska, které neumožňují předem objednání volné kapacity a 

v neposlední řadě technické závady na vozidlech nebo dopravní nehody.  

S výše uvedenými problémy se potýkají všichni provozovatelé silniční přepravy. Ti, 

kteří disponují rozsáhlým vozovým parkem, jsou schopni situaci okamžitě řešit formou 

náhradního vozidla, není tomu tak ale ve všech případech. Z tohoto důvodu se  

CommScope dlouhodobě snaží najít alternativní řešení za podmínek splnění požadavků 

zákazníka bez navyšování nákladů a se snahou minimalizovat ekologické dopady 

dopravy. Jako jedno z možných řešení se nabízí možnost využití kombinované 

přepravy. 

 

5.2 SLEPTE analýza  

 

5.2.1 Sociální faktory 

S ohledem na charakter finálních výrobků, které tvoří z největší části komponenty sítí 

mobilních operátorů, důležité sociální faktory tvoří životní úroveň obyvatel a jejich 

ekonomická síla. Neopomenutelná je i dostupnost pracovní síly a úroveň vzdělání. 

Společnosti CommScope dlouhodobě patří prvenství v počtu destinací, do kterých své 

výrobky vyváží jeden exportér z České republiky. Každoročně se množství vývozních 

destinací blíží hodnotě 130 zemí. Přímých zákazníků v České republice je, v porovnání 

s ostatními zeměmi, minimum. Z tohoto důvodu je nezbytným sociálním faktorem 

životní úroveň ve světě obecně, ale kromě toho i hodnotový žebříček obyvatel. 

Celosvětově se uvádí, že počet uživatelů mobilních telefonů roste čtyřikrát rychleji, než 

světová populace. Aktuálně se počet mobilních telefonů ve světě odhaduje na více než, 

tři miliardy kusů. 
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5.2.2 Legislativa 

Z legislativního hlediska chod společnosti ovlivňují veškeré změny, které se týkají 

účetnictví, daňových sazeb, celních sazeb, nákladů na zaměstnance, bezpečnostních 

předpisů, nakládání s odpady a podobně. Kromě lokálních předpisů, jako zahraniční 

subjekt, firmu ovlivňují i legislativní předpisy mateřské firmy. Jako společnost, 

výhradně orientovaná na export, musí velmi pečlivě sledovat i veškeré změny, které se 

odehrávají v legislativě EU. Tyto globální změny jsou často klíčovým prvkem, kterým 

se řídí korporátní pravidla, do které lokality se přesune daná výroba. V podmínkách 

České republiky je to Zákon o elektronických komunikacích č. 127/2005 Sb. nebo 

Zákon o provozu na pozemních komunikacích č. 127/2000 Sb. V souvislosti 

s kombinovanou přepravou legislativa ovlivňuje především změny v sazbách mýtného a 

dotčených lokalitách, povinné bezpečností přestávky řidičů, zákazy jízd kamionů 

v době svátků, víkendů nebo nočních hodin nebo případné změny v limitech 

povolených rychlostí v tranzitních zemích. Kromě jiného jsou i povolené emisní limity. 

 

5.2.3  Ekonomika 

Z ekonomických faktorů má na společnost zřejmě největší vliv kurz české koruny vůči 

Euru a dolaru nebo následně vývoj ceny ropy (řada komponentů je importována ze 

zahraničních výrobních závodů v Číně, Indii, Mexiku nebo Brazílii). Pohyb cen těchto 

faktorů ovlivňuje náklady na dopravu, ceny energií obecně a daňové zatížení. 

Nezanedbatelným ukazatelem je i výše minimální mzdy, kde samozřejmě naprosto 

nelze konkurovat pobočkám umístěným ve výše uvedených zemích. Na oblast 

kombinované dopravy má zásadní vliv vývoj ceny pohonných hmot, kurz české koruny 

nebo investice do silniční a železniční přepravy. Jisté změny lze očekávat v případě, že 

Česká republika se stane součástí Eurozóny. 

 

5.2.4 Politické faktory 

Společnost CommScope ovlivňuje politická situace zásadním způsobem a to nejen 

v rozsahu České republiky, ale jako globální firma musíme respektovat i korporátní 

pravidla vztahující k mezinárodnímu obchodu z pohledu USA. V praxi to znamená 
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restrikce obchodu s vybranými společnostmi nebo státy (například není povoleno 

exportovat výrobky na Kubu, do KLDR nebo do některých afrických a 

blízkovýchodních zemí). Jedním k klíčových politických faktorů, který rozhodl o tom, 

že společnost zřídí svou pobočku v České republice, byl i plánovaný vstup do Evropské 

unie v roce 2004. Nemalý vliv lze očekávat i od případného přijetí eura. Kombinovanou 

dopravu na trase Česká republika – Švédsko politické faktory aktuálně žádným 

způsobem neovlivňují. Ke změnám by mohlo dojít tehdy, kdyby například některá 

z tranzitních zemí změnila své členství v EU. 

 

5.2.5 Technologické faktory 

I když se díky sloučení firem Andrew a CommScope stala společnost globálním lídrem 

v oblasti telekomunikační infrastruktury bezdrátových a drátových aplikací, nemůže ani 

ona podceňovat technologický vývoj a výzkum. V této oblasti dochází k neustálým 

změnám, a proto jsou součástí globální společnosti týmy výzkumníků a designerů, kteří 

se snaží o neustálá zdokonalování a vylepšování našich výrobků. Často k těmto 

inovacím dochází ve spolupráci se  zákazníky. Kromě samotných výrobků dochází 

k neustálým zlepšením a inovacím i na straně informačního systému. Výsledkem toho 

jsou zlepšení komunikace, jak interně, tak ve vztahu k zákazníkům a dodavatelům. 

Kombinovanou dopravu mohou ovlivnit například změny železniční infrastruktury, 

s ohledem na zákazníka Ericsson mohou technologické změny v oboru způsobit to, že 

zákazník přejde na novou technologii, kterou CommScope nebude schopen zabezpečit a 

pomine tak důvod pro použití tohoto druhu přepravy vůbec. 

 

5.3 Porterův model konkurenčního prostředí  

 

5.3.1 Stávající konkurenti 

Společnost CommScope v prostředí České republiky žádného konkrétního konkurenta 

nemá, několik málo firem se v této oblasti věnuje pouze výrobě kabelových systémů. 

Vzhledem k tomu, že se však jedná o globálního výrobce, je třeba se zaměřit na 

konkurenci z celosvětového hlediska. Na světovém trhu má firma konkurenci v nabídce 
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portfolia výrobků nejbližší konkurenty ve společnostech:  ADC Telecommunications 

Inc., General Cable Corporation, Alcatel-Lucent, Powerwave Technology. 

 

5.3.2 Odběratelé 

Obdobná situace na trhu je i směrem k zákazníkům. V České republice má podnik 

pouze několik přímých zákazníků, které z velké části tvoří evropské pobočky největších 

korporátních zákazníků. Jsou to například společnost Ceragon, NEC nebo Huawei nebo 

pardubická společnost CBL, která je však významným zákazníkem přímého izraelského 

odběratele – firmy Ceragon Networks nebo Axis a Conteg. 

Celosvětově má společnost CommScope řadu odběratelů, kteří byli převzati od původní 

mateřské firmy Andrew a následně pak po fúzi i od společnosti CommScope. 

Z globálního měřítka patří mezi nejvýznamnější zákazníky společnosti Petrobras, At&t, 

Comcast, HP, Cox, Vodafone, T-Mobile, Telefonica, Microsoft nebo ING Direct. 

Z pohledu výrobního závodu v České republice je nejvýznamnějším zákazníkem 

společnost Ericsson, dále pak Huawei, NEC, Ceragon, Dragonwave nebo Nokia.  Obě 

původní společnosti (Andrew i CommScope) působí na celosvětovém trhu zhruba 

stejnou dobu a to od 50. let minulého století.  

Díky této historii jsou schopny svým klíčovým zákazníkům nabídnout množstevní 

slevy, servisní služby, doplňkové služby týkající se dodání zboží nebo montáže a 

samozřejmě i další individuální cenové výhody. V rámci výrobního závodu v Modřicích 

je to například možnost bezplatného skladování finálních výrobků. Těžiště celé 

diplomové práce je zaměřeno na výše zmíněného zákazníka Ericsson, sídlící ve 

švédském Borasu. 

 

Neopomenutelné zákazníky tvoří i zahraniční výrobní závody nebo distribuční sklady 

CommScope, kteří tvoří odběratele jak finálních výrobků, tak některých komponentů. 

Komponenty jsou vyráběny samotným modřickým výrobním závodem nebo jsou 

nakupovány od českých dodavatelů. Toto zboží se pak následně konsoliduje a posílá 

hromadně. Výhodou těchto transakcí je jednak maximálně ekonomické využití 

přepravních kapacit a dále pak usnadnění celkové komunikace prostřednictvím 

jednotného informačního systému, včetně monitorování zboží na cestě.  
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5.3.3 Dodavatelé 

Společnost CommScope Czech Republic s.r.o. spolupracuje na dodavatelské bázi se 

svými pobočkami, které jsou rozmístěny v rámci celého světa, dále pak nakupuje 

materiál v rámci Evropy. Samozřejmou snahou je spolupráce s dodavateli v rámci 

České republiky. Z ostatních poboček CommScope v zahraničí jsou nakupovány 

především paraboly k anténám zvané „reflektory“. Jedná se o jedny z největších 

nakupovaných komponentů, u kterých neexistuje lokální zdroj. Tyto díly jsou dováženy 

z Mexika a z Číny, indická pobočka je významným dodavatelem plastového materiálu 

nebo spojovacího materiálu. 

Z pohledu lokální logistiky jsou nejvýznamnějšími dodavateli služeb přepravní 

společnosti zabezpečující přepravu hotových výrobků na trase Modřice – Boras, 

Švédsko.  K nejvýznamnějším dodavatelům patří LKW Walter, DHL nebo DSV. 

Silniční přepravu jsou schopni zajistit všichni výše jmenovaní přepravci, kombinovanou 

přepravu pouze LKW Walter. 

 

5.3.4 Substituční výrobky 

Konkurenční síla se v odvětví telekomunikačních technologií projevuje nejvýrazněji. 

Na světovém trhu se neustále objevují nové technologie a výrobky. Z toho důvodu se 

společnost nezabývá pouze samotnou výrobou, ale nemalé prostředky věnuje i do 

vývoje nových produktů. Vývojem nových produktů se zabývá samostatné oddělení 

designu, které sídlí v USA a svou nejvýznamnější evropskou pobočku má ve skotském 

výrobním závodě v Lochgelly. Na lokální úrovni jim výrazně napomáhají technici 

jednotlivých výrobních divizí. Nemalou zásluhu na vývoji nových výrobků mají i 

samotní zákazníci, kteří často přicházejí se svými představami a vizemi do budoucna. 

Substituční službou v oblasti kombinované přepravy je standardní silniční přeprava. 

 

5.4 Model 7S 

 

5.4.1 Strategie 

Strategií společnosti CommScope je udržení vedoucího postavení na trhu v oblasti 

bezdrátové telekomunikační infrastruktury a neustále vyvíjet nové technologie, které 
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vycházejí z požadavků zákazníků a potřeb trhu.  Firma se snaží maximálně prosadit 

strategii „být první a maximální“.  Strategií společnosti CommScope ve vztahu 

k největšímu zákazníkovi na evropském trhu – společnosti Ericsson- je kromě nabídky 

hotových výrobků i nově nabízené řešení přepravy kombinovanou formou silnice-

železnice. 

 

5.4.2 Struktura 

V případně výrobního závodu CommScope Czech Republic s.r.o. se jedná, dle počtu 

zaměstnanců, o středně velkou firmu. K 31. 12. 2013 zaměstnávala 414 osob. 

Organizačně je společnost rozdělena do dvou výrobních divizí, oddělení logistiky a 

správu budov, která jsou přímo podřízena řediteli společnosti a dále pak oddělení 

nákupu, řízení lidských zdrojů, kvality a finančního oddělení, která jsou řízena 

korporátně z ústředí mateřské firmy v USA. Jak je z ukázky organizační struktury 

zřejmé, některá oddělení ve struktuře chybí. Jedná se například od oddělení marketingu, 

vývojové oddělení a podobně. Všechna chybějící oddělení jsou lokalizována v různých 

zahraničních pobočkách a fungují dle korporátních pravidel.  
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Obr. 13: Organizační struktura (Zdroj: Interní databáze) 

 

5.4.3 Systém 

Společnost CommScope globálně využívá informační systém SAP.  Díky tomu jsou 

příslušným pracovníkům k dispozici on-line veškeré informace, jakmile dojde k jejich 

vložení do systému nebo k jejich změně. Některé výstupy ze systému jsou přes webové 

rozhraní k dispozici i samotným zákazníkům, takže se výrazně usnadňuje vzájemná 

komunikace, bez ohledu na různá časová pásma a podobně. Kromě samotných 

informací o výrobě, zákaznících, dodavatelích, finančních informacích, se pomocí 

tohoto systému řeší i docházka zaměstnanců nebo reklamace ze strany zákazníků nebo 

směrem k dodavatelům. 
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5.4.4 Styl řízení 

Společnost je řízena demokratickým stylem vedení. Vztahy mezi zaměstnanci a 

vedením jsou přátelské a upřímné. Průměrná délka zaměstnání činí 6,5 roku, což je 

k jedenáctileté historii působení firmy v České republice, vysoká hodnota. 

Demokratický styl vedení je podtržen firemním kodexem, ve kterém jsou stanovena 

veškerá pravidla vzájemné komunikace. V případě, že by měl zaměstnanec pocit 

jakéhokoliv bezpráví, má možnost využít non-stop bezplatnou linku nebo zaslat e-mail 

nezávislému oddělení, které se těmito podněty zabývá. 

 

5.4.5 Spolupracovníci 

Společnost disponuje kvalitními a zkušenými zaměstnanci, řada z nich zde pracuje už 

od samotného vzniku firmy v České republice, mnozí z nich zaznamenali výrazný 

kariérní postup. Všichni mají možnost se zapojit do interního vzdělávání a je jim 

umožňováno se účastnit i řady externích školení.  Mezi zaměstnanci panují ve většině 

případů dobré pracovní i mezilidské vztahy.  

 

5.4.6 Sdílené hodnoty 

Tvorba sdílených hodnot přímo souvisí s vizí organizace a zaměstnanci jsou s ní 

pravidelně seznamování, ať už formou informačních nástěnek, e-mailovou komunikací, 

prostřednictvím obrazovek na pracovištích nebo na pravidelných půlročních setkáních 

s vedením společnosti. Zde jsou prezentovány výsledky lokálního závodu, globálně 

dosažené cíle a všechny plánované změny. Sdílené hodnoty jsou dostupné i ve firemním 

kodexu, se kterým jsou seznámeni nově příchozí pracovníci, dále je tento kodex 

přístupný na interních webových stránkách nebo na nástěnkách. 

 

5.4.7 Schopnosti 

Každá jednotlivá pozice ve firmě má svá daná specifika, která jsou deklarována 

v pracovním popisu. Kromě toho se ke všem výrobním pozicím a některým 

technickohospodářským pozicím váže i skupina požadavků ve formě označované „skill 

block“. Tyto skill blocky obsahují detailní popis činností, které je třeba ovládat, a jsou 
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periodicky přezkoumávány. V dělnických profesích zvládnutí dalšího skill blocku 

znamená i finanční ohodnocení nebo přesun do vyšší platové třídy. 

 

5.5 SWOT analýza 

 

5.5.1 Silné stránky 

- vysoká kvalita výrobků 

- široké portfolio nabízených výrobků  

- celosvětové pokrytí trhu díky rozmístění výrobních závodů 

- dobrá pozice na trhu 

- síť stálých zákazníků 

- portfolio doprovodných služeb (dodání na místo, montáž) 

- vlastní vývojové oddělení 

- jednotný systém práce, jednotný informační systém 

K nejvýznamnějším silným stránkám patří celosvětové pokrytí trhu a díky tomu rychlá 

dostupnost výrobků bez ohledu na lokalitu zákazníka. Díky tomu, že některé výrobní 

závody vyrábí stejný sortiment výrobku, je možné vzájemně kompenzovat případné 

skokové navýšení objemů. S tím souvisí i zkrácení dodacích termínů finálního výrobku 

z nejbližšího výrobního závodu. Jednotný styl práce garantuje zákazníkům poskytování 

stejné úrovně servisu a doprovodných služeb bez ohledu na výrobní závod a vzájemné 

sdílení informací. 

V kontextu možnosti použití intermodální přepravy pro hotové výrobky pro zákazníka 

Ericsson patří mezi silné stránky spolupráce s dopravcem, který má zkušenosti s tímto 

typem přepravy a krátká vzdálenost překládacího depa od výrobního závodu. 

 

5.5.2 Slabé stránky 

- vysoké náklady na dopravu 

- nedostatečná skladová kapacita 

- nepřesný výhled budoucích objemů výroby 

- dlouhé dodací termíny materiálu 

- vysoké množství skladovaných hotových výrobků 
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- nedostatečná flexibilita zajišťování lidských zdrojů s ohledem na výkyvy     

            v objemech výroby 

Vzhledem k tomu, že výrobky jsou značně objemné, náklady na jejich dopravu jsou 

vysoké. Díky charakteru zboží je nelze přepravovat nejekonomičtějším způsobem. 

Především antény od velikosti 4 stop a výše a dále pak kabely balené jako cívky, není 

možné nijak stohovat ani klopit. V případě antén se navíc jedná o lehké zboží 

v nepoměru s jeho objemem. Výška samotné paraboly způsobuje často problémy při 

letecké přepravě do destinací, kam nelétají velkokapacitní letadla. S ohledem na 

specifický charakter výrobků, není možné lokálně zabezpečit nákup veškerého 

materiálu a je třeba ho zajišťovat pouze ze vzdálených výrobních závodů, námořním 

způsobem (například z Mexika). V případě nečekaného navýšení objednávek, není 

možné dodání materiálu urychlit, zvláště pokud je materiál již na cestě. 

Slabou stránkou pro využití kombinované přepravy je nedostatečná znalost a zkušenost 

s tímto typem přepravy ze strany CommScope, neboť dosud se tento druh přepravy 

nepoužíval pro žádnou přepravní linku ani v importu ani v exportu a obecně není 

v nejbližším okolí žádný výrobní závod, bez ohledu na obor podnikání, kde by bylo 

možné konzultovat konkrétní zkušenosti. 

5.5.3 Příležitosti  

- expanze na další trhy  

- zajištění dalších lokálních dodavatelů klíčových materiálových položek 

- změna designu antén (celá parabola nahrazena půlenou, která bude smontovaná 

až samotným zákazníkem) 

- snížení hodnoty skladované hotové produkce 

- alternativní možnosti stávajícího řešení přepravy 

 

V případě úspěšného testování pilotní zásilky formou kombinované přepravy, lze 

předpokládat, že zákazník tuto změnu přivítá, především s ohledem na příznivý 

dopad v oblasti ekologie. Z pohledu CommScope nabízí toto řešení i flexibilní 

řešení nakládek a redukce požadavků na skladovací prostory. 

5.5.4 Hrozby 

- nestabilní kurz koruny a eura 
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- konkurenční výrobci 

- nepřesná predikce zakázek 

- rostoucí ceny paliv ovlivňující náklady na přepravu 

- mýtné sazby v tranzitních evropských zemích 

- situace v silniční přepravě, kapacita lodních trajektů 

- vnější vlivy ovlivňující přepravu – např. počasí 

- nedodržení dodacích podmínek 

Největší hrozba v použití kombinované dopravy je chybějící zkušenost ze strany 

podniku. V případě, že by pilotní projekt nebyl úspěšný, tento fakt může negativně 

ovlivnit vztahy se zákazníkem. Jistou hrozbu znamená i to, že tento způsob dopravy 

nabízí pouze jeden přepravce, společnost CommScope tak ztrácí vyjednávací schopnost 

v rámci konkurenčního boje na straně přepravců. 

 

5.6 Závěr a komentář provedené analýzy 

 

Výsledky jednotlivých typů výše uvedených analýz potvrdily, že společnost 

CommScope má v současné době ideální příležitost k testování pilotních přeprav 

v rámci kombinované přepravy na trase Česká republika – Švédsko. Veškeré analýzy 

potvrdily, že podnik je na nový typ přepravy připraven, byla definována, zvážena a 

minimalizována všechna známá rizika. Identifikaci rizik detailně popisuje Lewinův 

model níže: 

 

5.7 Lewinův model 

 

5.7.1 Analýza situace 

Analýza situace je prvním krokem v procesu řízené změny – je třeba rozhodnout, zda je 

nezbytné plánovanou změnu udělat nebo ne. Toto rozhodnutí vznikne na základě 

výsledků předchozích analýz. V konkrétním případě společnosti CommScope Czech 

Republic s.r.o. se jedná o změnu současně používané silniční přepravy pro zákazníka 

Ericsson, sídlícího ve švédském Borasu, za přepravu kombinovanou.  
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Výsledkem analýzy je rozhodnutí, zda je stávající stav vyhovující, uspokojivý nebo 

nevyhovující. V tomto případě byla situace vyhodnocena jako nevyhovující a taková, 

která vyžaduje změnu nebo minimálně nalezení alternativní možnosti. 

 

 

 
Obr. 14:  Kombinovaná přeprava – silnice železnice (Zdroj: http://www.lkw-walter.cz/cs/zakaznik/kombinovana-

doprava) 

 

 

5.7.2 Identifikace agenta změny 

Jakmile dojde k rozhodnutí, že je nutná změna, je třeba určit iniciátora procesu a 

sponzora.  Za implementaci změny bude odpovědný vedoucí skladu a koordinátor 

logistiky, sponzorem bude manažer logistiky. Do změny budou zapojeni i ostatní 

zaměstnanci oddělení skladu a logistiky. Agent změny ve spolupráci s přepravcem 

zpracuje podrobný harmonogram, dopravce zajistí návštěvu překládací terminálu a 

zajistí prezentaci celého průběhu přepravy od naložení ve výrobním závodu až po 

samotné dodání příjemci. Následovat bude zkušební přeprava, která bude po skončení 

realizace analyzována všemi dotčenými stranami – odesilatelem, dopravcem a 

zákazníkem.  

 

5.7.3 Síly inicializující proces změny 

Dle výsledků přecházejících analýz je zřejmé, že firma potřebuje nalézt kompletní 

náhradní nebo alespoň doplňující řešení silniční přepravy zboží do Švédska. Pokud by 

došlo k úspěšné realizaci této změny, společnost CommScope  získá další konkurenční 

http://www.lkw-walter.cz/cs/zakaznik/kombinovana-doprava
http://www.lkw-walter.cz/cs/zakaznik/kombinovana-doprava
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výhodu. Švédský zákazník je silně ekologicky zaměřen. Využívání železniční přepravy 

místo standardní kamionové, zásadním způsobem redukuje emisi CO₂.  O kombinované 

přepravě pro největšího evropského zákazníka uvažovala společnost již před dvěma 

lety. Veškerá jednání s poskytovatelem této služby skončila na nedostatečné frekvenci 

odjezdů vlaků a nemožnosti garantování požadovaného doručovacího termínu. 

V letošním roce došlo k navýšení počtu odjezdů vlaků z Brna z původních tří dnů 

v týdnu na čtyři dny. Tato frekvence je dostatečná pro zabezpečení potřeb zákazníka i 

výrobního závodu. 

 

5.7.4 Síly působící pro plánovanou změnu 

- zájem zákazníka 

- změna je v souladu s ekologickým cílem managementu 

- zvýšení flexibility odesílání zboží a uvolnění kapacity skladu 

- možnost sledování pohybu zboží po celou dobu přepravy pomocí GPS, 

            bezpečnost přepravy  

- snížení rizika zpoždění (zácpy na silnicích, zákazy jízd, povětrnostní vlivy,         

dopravní nehodovost, technické problémy vozidel) 

 

5.7.5 Síly působící proti změně 

- nedostatečná volná kapacita vlakových návěsů 

- nulová zkušenost s touto přepravou 

- zákazník neakceptuje prodloužení dodacích termínů 

- omezená časová kapacita ve skladech zákazníka 

 

5.7.6 Identifikace intervenčních oblastí 

 

Seznámení pracovníků s danou změnou 

Úkolem vedoucího skladu bude seznámit operátory skladu s novým procesem 

objednávání přepravy a organizování nakládek. Požadované množství návěsů bude 

objednáváno jako doposud s týdenním odhadem a finálním potvrzení den předem, bude 

však využíván pouze jeden dopravce. Nakládky nebudou termínované jako nyní, ale 
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dopravce přistaví prázdný návěs do 6,00 hod požadovaného dne nakládky, odtažení 

plného návěsu bude na základě telefonické informace pracovníka skladu dispečerovi 

přepravce. Výměna plného návěsů za prázdný proběhne maximálně do 2 hodin od 

uskutečněného telefonického požadavku. 

 

Změna v odpovědnosti za nakládku 

Aktuálně byla povinnost řidiče dohlížet na průběh nakládky a podepsat souhlas 

s počtem nákladových kusů a případného potvrzení nesrovnalostí do CMR dokumentu. 

Po aplikaci změny nebude řidič u nakládky fyzicky přítomen a odpovědnost za 

správnou nakládku bude na straně CommScope. 

 

Komunikace změny zákazníkovi 

Zákazník bude o změně informován prostřednictvím oddělení péče o zákazníky a bude 

informován o termínu realizace pilotní zásilky.  

 

Monitorování změn 

Pracovník logistiky bude průběžně monitorovat veškeré změny nebo stížnosti ze strany 

zákazníka, pracovníků skladu a dopravce. V případě nečekaného navýšení objemů 

výroby bude řešit s dopravcem aktuální možnosti – zda bude využito kombinované 

přepravy nebo zda budou chybějící kapacity kompenzovány standardními silničními 

kamiony. Veškeré procesní nesoulady budou okamžitě řešeny a všechny strany budou 

neprodleně informovány. 

 

Fáze intervence a vlastní změna 

Činnosti projektu na sebe navazují v předem stanovém technologickém a organizačním 

sledu. Implementaci plánované změny je třeba rozložit do tří navazujících fází – 

rozmrazení, vlastní změna a zamrazení. 

 

Rozmrazení 
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V této fázi je zpracována analýza současného stavu a budou do ní zapojeni všichni 

dotčení pracovníci. Je maximálně důležité identifikovat místa, kde může docházet ke 

ztrátě informací. Agent změny bude zodpovědný za organizování pravidelných schůzek 

týmu, rozdělování úkolů, dohled na správným průběhem harmonogramu, analýzu a 

interpretaci výsledků. 

 

Vlastní změna 

Jakmile bude vyhodnocena analýza současného stavu, společnost vypracuje podrobné 

požadavky na poskytovatele služby, pracovníky skladu a logistiky. V této fázi proběhne 

také test pilotní zásilky, který prověří správnost nastavení procesu a případně včas 

odhalí jeho překážky a nedostatky. 

 

Zamrazení 

Jedná se o závěrečnou fázi implementované změny – v tomto případě o pravidelné 

zajišťování kombinované přepravy na trase Modřice – Boras, zautomatizování celého 

procesu a ověření, zda došlo ke splnění očekávaných výsledků. Očekávané výsledky 

jsou následující: 

- zajištění pravidelné přepravy s použitím jednoho přepravce 

- odstranění rizik spojených se silniční přepravou (zpoždění, technické  

            problémy, dopravní omezení, zákazy jízd, povinné bezpečnostní přestávky  

            řidičů, ….) 

- uvolnění skladové kapacity, plynulost nakládek 

- eliminace negativních ekologických dopadů 

Verifikace dosažených výsledků 

Vyhodnocení dopadů změny bude prováděno na základě měření nákladů na přepravu, 

měření emisí, počet reklamací v souvislosti s přepravou a využití kapacity skladu. 

V případě, že se tato změna osvědčí a bude pozitivně přijata zákazníkem, bude 

vytipována další pravidelná trasa v rámci Evropy, kde se tato přeprava začne využívat. 

 

5.5.1 Analýza rizik 
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Implementace každé změny s sebou přináší určitá rizika, která je nezbytné dle 

přecházejících analýz správně definovat.  

 

Identifikace rizik 

- nulová zkušenost s novým typem přepravy, malá ochota využívání ze 

            strany českých firem 

- neochota pracovníků skladu změnit stávající systém a převzetí  

            odpovědnosti za nakládku 

- ztráta vazby na stávající konkurenční přepravce 

- finanční náročnost 

- vázanost na jednoho přepravce 

- ztráta pozice vyjednávací pozice zákazníka vůči dopravcům 

Neochota pracovníků skladu ke změně 

Nová změna přinese pracovníkům skladu lepší podmínky v tom, že nakládka bude 

probíhat průběžně, ihned poté, co bude zboží zabaleno z výroby a nebude třeba je před 

nakládkou naskladňovat na pozice a následně při nakládce vyskladňovat. Zboží bude 

ihned nakládáno do návěsu přistaveného k rampě. Pokud bude dodáno rozdílné 

množství nákladových kusů, odpovědnost již nebude na řidiči, že si počet kusů 

nezkontroloval, ale na samotném zaměstnanci. V současnosti byl za tyto neshody 

postihován dopravce, i když chybu udělal zaměstnanec CommScope. 

 

Ztráta vazby na konkurenční přepravce 

Na denní bázi je pro tuto destinaci využíváno služeb dvou konkurenčních přepravců. 

Pouze jeden z nich nabízí možnost kombinované přepravy. Pokud měl jeden z dopravců 

kapacitní problém, kompenzoval to druhý poskytovatel. Po zavedení změny bude 

podnik odkázán pouze na jednoho přepravce. 

 

Finanční náročnost 

Ačkoliv je samotná železniční přeprava levnější, než silniční, při kombinované přepravě 

musí být použity speciální železniční návěsy a překládka z tahače na vlak vyžaduje 
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speciální manipulační techniku. Tyto extra náklady pak provozovatel přenáší na 

objednatele služby. Po náročných jednáních s dopravcem byly dohodnuty stejné cenové 

podmínky, které odpovídají současné silniční dopravě tak, aby se zvýšení nákladů 

nedotklo finálního zákazníka. 

 

Vázanost na jednoho přepravce 

Přechodem k jednomu přepravci ztrácí CommScope vyjednávací pozici vůči dalším 

přepravcům. V případě selhání servisu, stávek na železnici nebo jiným okolnostem, 

bude návrat k původním dopravcům komplikovaný a nákladný. 

 

Ohodnocení rizika 

K tomu, aby bylo možné riziko správně ohodnotit, je každému uvedenému riziku 

přidělena určitá váha, podle pravděpodobnosti a podle míry dopadu úspěchu změny. 

 

Tab. 1: – Ohodnocení rizika (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Pořadové 

číslo 

Rizikový 

faktor 

Pravděpodobnost 

1 = min, 10 = max 

Dopad 

1 = min,  

10 = max 

Ocenění 

rizika 

1 - 100 

1 Neochota 

pracovníků 

4 3 30 

2 Ztráta vazby 

na přepravce 

5 2 20 

3 Finanční 

náročnost 

5 5 25 

4 Vázanost na 1 

přepravce 

4 6 40 

5 Ztráta 

vyjednávací 

pozice 

6 7 35 
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Jako nejzávažnější riziko se jeví ztráta vyjednávací pozice vůči ostatním přepravcům.  

Aby toto riziko bylo co nejvíce minimalizováno, je třeba důkladně otestovat a 

zanalyzovat pilotní zásilky. S tím je třeba zajistit i krizový plán u provozovatele tak, aby 

v případě selhání kombinované přepravy, byla zajištěna za stejných podmínek silniční 

přeprava. Vzhledem k tomu, že tato změna je iniciována ze strany CommScope, nesmí 

mít žádný dopad na zákazníka. 

Nejméně rizikově se jeví neochota zaměstnanců. Každá změna má své přirozené 

odpůrce, pouze 20% populace změnu vítá, 80% populace je skeptické ke každé změně a 

hledá na ní pouze nedostatky.  

Stejnou vahou bylo ohodnoceno i riziko vázanosti na jednoho přepravce.  

 

5.5.2 Opatření ke snížení rizik 

Neochota pracovníků ke změně 

Pracovníci skladu jsou však zvyklí pracovat ve velmi flexibilním prostředí, pokud 

budou mít přechod na tento nový způsob dostatečně vysvětlen před samotnou 

implementací, řada z nich se dokáže do nového procesu zapojit s dalšími pozitivními 

podněty. Záleží především na agentovi změny, jakým způsobem dokáže pracovníky na 

novou situaci připravit. Důležité je dát pracovníkům skladu možnost se na přípravě této 

změny aktivně podílet. Toto je do jisté míry zabezpečeno tím, že ve společnosti 

CommScope vládne demokratický styl řízení.  Pro zaměstnance skladu tato změna bude 

znamenat i zlepšení pracovních podmínek a usnadnění manipulace se zbožím. Navíc 

odpadnou problémy s hromaděním zboží, pokud se kamion na nakládku někde zdrží. 

 

Ztráta vazby na přepravce 

I když stávající přepravci ztratí současné objemy přeprav, firma CommScope je natolik 

významný partner, že i v případě neúspěchu plánované změny, bude ochota na straně 

přepravců znovu nabídnout adekvátní podmínky. Na českém logistickém trhu je 

neustále řada přepravců, pro které by byla tato spolupráce významná. Například už 

z toho důvodu, že se jedná o solventního plátce. 

 

 



 

61 

 

Finanční náročnost 

Riziko finanční náročnosti bylo eliminováno už při prvotních jednáních s přepravcem. 

Přepravce byl předem seznámen s tím, že tento způsob dopravy je zajímavý pouze 

v tom případě, že nebude mít dopad na zákazníka – a to jak v souvislosti 

s prodloužením dodacího termínu, tak i s navýšením nákladů na transport. Zejména díky 

dlouholeté bezproblémové spolupráci, dopravce tuto podmínku akceptoval s tím, že mu 

bylo nabídnuto navýšení objemů přeprav o tu část, kterou momentálně vykrýval 

konkurenční přepravce. Konkrétně to znamená navýšení přeprav o jeden kamion denně. 

 

Vázanost na jednoho přepravce 

Výskyt tohoto rizika byl eliminován tím způsobem, že dopravce předložil alternativní 

plán v případě selhání železniční přepravy. Bylo dojednáno, že v případě problémů 

budou návěsy přeloženy v nejbližším železničním překladišti na kamionové tahače nebo 

pokud se bude jednat o dlouhodobější problém, zboží bude přepravováno silniční cestou 

po celou dobu přepravy. 

 

Ztráta vyjednávací pozice 

Toto riziko je nejzávažnější a z toho důvodu je třeba mu věnovat maximální pozornost. 

Snaha každého podniku je snižovat své náklady a proto je ani CommScope nemůže 

zvyšovat. Riziko bude eliminováno rámcovou smlouvou, s uvedením ceny s platností 

minimálně půl roku a garantovaných objemů přeprav ze strany dopravní společnosti. 

Další eliminace tohoto rizikové faktoru je to totožná s komentářem k bodu „Vázanost na 

jednoho přepravce“. 

 

Metody snížení rizik 

Podmínkou úspěšné realizace navrhované změny je správné zvolení, nastavení a 

zdokumentování celého procesu tak, aby bylo možné ho průběžně kontrolovat a 

vyhodnocovat. Při implementaci změny je třeba stanovit četnější množství kontrol, 

s jejichž výsledky budou seznámeny všechny strany. Dle mého názoru byla veškerá 
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rizika dostatečně popsána a byla přijata opatření, která je budou schopna odstranit nebo 

snížit jejich případný dopad. 

 

6 NÁVRH POUŽÍTÍ KOMBINOVANÉ PŘEPRAVY NA 

TRASE MODŘICE, ČESKÁ REPUBLIKA – BORAS, 

ŠVÉDSKO 

 

Analýza současného stavu nám pomohla získat přehled o současném stavu distribuční 

logistiky ve společnosti CommScope. S ohledem na korporátní pravidla je zřejmé, že 

prostor k využití kombinované přepravy je omezený pouze na distribuci v rámci 

Evropy. Dalším faktorem, který snižuje výběr pilotní destinace a zákazníka je dodací 

podmínka a dále pak četnost přeprav, kde je možné projekt realizovat. Analýza a její 

zhodnocení bylo nezbytně nutné, abychom získali ucelenou představu, zda využití 

kombinované přepravy a její náhrada za běžně užívanou silniční přepravu má své 

opodstatnění. Jako nejvhodnější zákazník pro tuto přepravu byla vybrána společnost 

Ericsson, sídlící ve Švédském Borasu. Jednak z toho důvodu, že je to největší zákazník, 

kde je využívána dodací parita DAP finální destinace, dalším důvodem byla četnost 

denních přeprav a v neposlední řadě to, že Švédsko je jednou ze zemí, mezi kterými 

běžně funguje kombinovaná přeprava z a do České republiky. 

 

6.1 Podmínky realizace a postup přípravy pilotní zásilky 

 

Hlavním cílem, který byl stanoven v samotném úvodu této diplomové práce, je analýza 

současné distribuční logistiky a návrh řešení využití možností kombinované přepravy.  

Na základě analýzy současného stavu byly stanoveny základní klíče k dosažení cílů: 

1) Vyhodnocení přepravy zboží zákazníku Ericsson za posledních 5 let spolupráce 

(počty uskutečněných kamionových přeprav, náklady za přepravu, použití 

dopravci) 

2) Nejčastější důvody reklamací přepravy a způsoby řešení (popis systému 

notifikací a jejich řešení pomocí 8D reportu) 

3) Detailní popis této konkrétní trasy kombinované přepravy (trasa, překladiště, 

harmonogram vlakových odjezdů, proces nakládky a překládky) 
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4) Podmínky realizace pilotní zásilky a její vyhodnocení 

5) Výhody a rizika použití kombinované přepravy 

6) Ekonomické a neekonomické přínosy 

 

6.1.1 Vyhodnocení přepravy hotové výroby pro Ericsson za období 2010 -    

             2014  

 

Cena přepravy hotových výrobků pro zákazníka Ericsson, činí zhruba 30% všech 

nákladů na exportní pozemní přepravy uskutečněné za rok. Za rok 2014 činily náklady 

na pozemní přepravu pro všechny zákazníky 135 825 206 Kč. Náklady na přepravu do 

Borasu činily v roce 2014 celkem 40 299 000 Kč. 

Detailní informace o počtu kamionových přeprav, celkových ročních nákladech a 

přepravních společnostech, které byly na této trase používány, je znázorněna v tabulce a 

grafu níže: 

 

Tab. 2: Přehled uskutečněných přeprav (Zdroj: Vlastní zpracování) 

PŘEHLED USKUTEČNĚNÝCH PŘEPRAV ZA OBDOBÍ 2010 - 2014 

            

ROK 
POČET 

KAMIONŮ 
(13,6 ldm) 

PRŮMĚRNÝ 
POČET 

KAMIONŮ / 
DEN 

POUŽITÍ DOPRAVCI 
PRŮMĚRNÁ 

CENA (1 kamion / 
Kč) 

CELKOVÉ NÁKLADY 
NA DOPRAVU 

(celkem za rok / Kč) 

2010 1044 4 LKW Walter, DSV, Moss Logistics, DHL 44 100,00 46 040 400,00 

2011 1428 6 LKW Walter, DSV, Bohemia Cargo 46 170,00 65 930 760,00 

2012 585 2 LKW Walter, DHL, DSV 44 000,00 25 740 000,00 

2013 656 3 LKW Walter, DHL 46 500,00 30 504 000,00 

2014 798 3 LKW Walter, DHL 50 500,00 40 299 000,00 
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Graf 1: Celkové náklady na dopravu (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Kromě nákladů na přepravu tabulka č. 2 demonstruje i celkový pohyb zboží a roční 

výkyvy v počtu kamionů za sledované období 2010 – 2014. Na zásadní pokles 

uskutečněných přeprav v roce 2012 a v roce 2013 mělo především to, že na straně 

zákazníka došlo k výraznému poklesu objednávaných jednostopých antén. Pokles toho 

sortimentu byl způsoben přechodem Ericssonu ke konkurenčnímu dodavateli tohoto 

produktu a dále pak celkovými změnami používané technologie v oblasti 

telekomunikační techniky. Obecný trend je přechod na tzv. „base station antény“ oproti 

původně používaným parabolám. V roce 2014 se zákazník Ericsson začal postupně 

navyšovat počty objednaných produktů u společnosti CommScope. 

 

Náklady na pozemní přepravu ovlivňují následující faktory: 

- Cena pohonných hmot 

- Vývoj měnového kurzu 

- Konkurenční prostředí v nákladní přepravě 

- Změny v legislativě 

 

Vývoj ceny motorové nafty za období 2010 – 2014 je uveden na grafu č. 2 

 

Tab. 3: Vývoj ceny nafty od 1. 1. 2010 do 1. 1. 2015 (Zdroj: 

http://www.kurzy.cz/komodity/index.asp?A=6&od=1.1.2015&do=1.1.2015&compare=Zob) 
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Graf 2: Cena nafty (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

 

Cena nafty má zásadní vliv na cenu přepravy. S ohledem na výkyvy v ceně ropy je 

velmi složité stanovit platnost cen na delší období. Především přepravci, kteří 

uskutečňují pravidelné přepravy ve velkých objemech, ve většině případů garantují 

platnost cenové nabídky na jedno čtvrtletí. V případě, že nedochází k dramatickým 
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změnám na komoditních trzích s ropou, cenová nabídka se prodlouží o dalšího čtvrt 

roku beze změn. 

Dalším faktorem, který ovlivňuje cenu přepravy, je i vývoj měnového kurzu eura vůči 

české koruně. Společnost CommScope zásadním způsobem využívá služeb přepravce 

LKW Walter. Tato přepravní společnost sídlí v Rakousku a z toho důvodu jsou ceny za 

přepravu dohodnuté v měně euro. Za období posledních pěti let došlo k několika 

výrazným změnám v kurzu české koruny vůči euro, nejčastěji to bývá z důvodu 

intervencí České národní banky. Kromě dopadu na cenu přepravy mají tyto zásahy vliv 

i na celkový import a export. 

 

Tab. 4: Vývoj měnového kurz EUR/CZK 2010-2014 (Zdroj: http://www.kurzy.cz/kurzy-men/historie/EUR-

euro/2013/) 

 

 

 

Průměrné kurzy ČNB EUR / CZK 

    

rok Kurz (1 EUR x Kč) 

2010 25,29 

2011 25,59 

2012 25,14 

2013 25,97 

2014 27,53 
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Graf 3: Průměrné kurzy (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

6.1.2 Nejčastější důvody reklamací a způsob řešení notifikací ve společnosti 

CommScope 

V České republice působí přes 2000 společností nabízejících silniční přepravní 

služby. Jednotlivé přepravce lze posuzovat a vybírat na základě mnoha kritérií: 

- působnosti na vnitrostátním nebo mezinárodním trhu 

- kapacitou a technickou úrovní vozidel 

- poskytovanými službami 

- vozidly určenými pro speciální druhy přeprav (např. pro zajištění 

přepravy nebezpečného zboží, …) atd. 

Společnost CommScope pro přepravu po Evropě využívá přibližně šesti přepravců.  

Výběrová řízení pro silniční přepravu v rámci Evropy probíhají jedenkrát ročně. 

Přepravci nacení nejčastěji využívané destinace. Cenové nabídky jsou rozděleny dle 

využité ložné plochy vozidla, dle hmotnosti nebo objemu přepravovaného zboží. Pro 

destinace, které se objevují nepravidelně, jsou využívány ad-hock cenové nabídky. 

Rozhodujícím kritériem výběru jsou termín dodání a cena.  Samozřejmosti je kvalita 

poskytovaných služeb. Kvalitu služeb monitoruje firma pomocí měsíční reportů. 

V reportu uvede přepravce množství uskutečněných přeprav za předcházející měsíc a 

uvede, kolik zásilek bylo dodáno bez závad a u kolika byla zjištěna chybovost. Za 
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chybu se považuje zpoždění dodání, poškození zboží nebo třeba chybná fakturace 

přepravy. Vzor měsíčního reportu je uveden v příloze č. 2. 

6.1.3 Důvody reklamací v přepravě a způsob jejich řešení 

Jako každá společnost, tak i společnost CommScope se snaží zajistit konkurenční 

postavení především kvalitou svých výrobků a poskytovaných služeb. Nejinak tomu je i 

u kvality dopravy. Přepravci sami sebe sledují a reportují kvalitu realizovaných přeprav 

v měsíčních TPT reportech, kromě toho jsou sledování i ze strany zadavatele přepravy a 

příjemce zboží. Před začátkem spolupráce na rizikových trasách nebo u četnějších 

přeprav, je s přepravcem sepsán a vzájemně a odsouhlasen proces zvaný „SOP – 

Standard Operation Procedure“. SOP obsahuje detailní požadavky na přepravu, 

reportování zásilek, kontaktní osoby, proces fakturace, finanční reportování atd. 

Nedílnou součástí je i způsob řešení reklamací. 

K řešení reklamací CommScope používá systém „notifikací“. Notifikace se používají na 

všechny druhy zjištěných defektů, z pohledu výrobků i služeb. Za vystavování, řešení a 

sledování těchto neshod je zodpovědné oddělení kvality. Každá vystavená notifikace je 

zaznamenána v informačním systému SAP. Strana, na kterou byla notifikace vystavena 

je informována o jejím vzniku a má 7 kalendářních dní na její vyřešení. K řešení 

notifikací je používán tzv. 8D report. Vzor formuláře 8D je součástí přílohy diplomové 

práce pod číslem 2. Název reportu je odvozen od 8 kroků, na které se musí chybující 

strana zaměřit: 

1) Sestavení týmu, který notifikaci prošetří (vždy je třeba sestavit vícečlenný tým, 

z různých oddělení) 

2) Popis problému (popis, fotografie, informace od zákazníka) 

3) Okamžité kroky, které zamezí opakování problému (zásadní vliv má správná 

komunikace) 

4) Ishikawa = nejdůležitější část reportu (celý tým společně zreviduje problém, 

nápady se sjednotí do Ishikawa diagramu, podle hlasování členů týmu je určeno 

3-5 hlavních kmenových příčin proč k tomu došlo za použití metody 

brainstormingu) 

5) Kontrola auditem vybraných hlavních kmenových příčin 

6) Nápravná opatření (okamžité kroky pro zastavení problému) 
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7) Preventivní akce (dlouhodobé akce pro vylepšení procesu, které zabrání jeho 

opakování) 

8) Ověření preventivních akcí (zauditovat, že změny byly implementovány) 

V případě, že dotčená strana s notifikací nesouhlasí, vymezí se proti ní v bodě 5 8D 

reportu a své tvrzení doloží a notifikaci zamítne. Toto stanovisko pak definitivně 

potvrdí nebo zamítne pracovník oddělení kvality, který je za řešení notifikací vůči 

dodavatelům zodpovědný.  Dopravce nebo kterýkoliv jiný dodavatel má přístup ke 

všem vystaveným notifikacím prostřednictvím webové aplikace a přiděleného 

přístupového hesla.  Zde je možné sledovat jak stav neuzavřených notifikací, tak i 

všechny notifikace na daný subjekt vystavené v minulosti. Historická data slouží 

k tomu, aby si každý dodavatel měl možnost ověřit, kolikrát dodal nekvalitní výrobek 

nebo poskytl nekvalitní službu. Jestliže se stejná chyba opakuje, je nepřípustné, aby 

notifikovaný subjekt uvedl stejná nápravná a preventivní opatření jako v minulosti. 

Jestliže se problém opakuje, signalizuje to, že nápravná a preventivní opatření nebyla 

účinná a nebyla vhodně zvolena. 

Před začátkem vzájemné spolupráce je každý přepravce na systém notifikací a správnou 

tvorbu 8D reportu vyškolen pracovníkem kvality společnosti CommScope. Za rok 2014 

bylo na přepravce ze strany závodu v Modřicích vystaveno celkem 19 notifikací. Hlavní 

důvody byly zpoždění dodání, poškození zboží nebo obalu zboží, ztráta zboží nebo 

nedodržení dohodnutého SOP. 

Na trase Modřice – Boras bylo v letech 2010 – 2014 trase využíváno pravidelně služeb 

několika přepravců.  Mezi hlavní důvody, proč s některými byla ukončena spolupráce, 

jsou především opakované nedodržování SOP nebo navyšování cen. Jak je vidět 

z tabulky č. 2, nejdéle trvající spolupráce se společností LKW Walter. Společnost LKW 

Walter je dlouhodobě preferována především z důvodu kvality poskytovaných služeb. 

Tento přepravce nenabízí nejnižší cenu, výrazně však překračuje ostatní konkurenty ve 

standardu poskytovaných služeb, flexibilitou a dostatečnou kapacitou vozidel.  Jako 

jediný z provozovatelů dopravních služeb na této trase je schopen nabídnout a 

zabezpečit kombinovaný způsob přepravy. 

6.1.4 Detailní popis trasy Modřice – Boras pro silniční a kombinovanou přepravu 

Silniční přeprava  
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Proces zajištění silniční přepravy ze strany výrobce probíhá následovně: 

- zákazník informuje obchodního zástupce o předpokládaném kvartálním 

objemu požadovaného zboží, tato informace je sdílena napříč firmou 

- konkrétní objednávky zadá pracovník obchodního oddělení do systému 

SAP a uvede požadovaný termín dodání zákazníkem 

- planař potvrdí termín dostupnosti výrobku s ohledem na dostupnost 

materiálu a kapacitu výrobní linky 

- pracovník skladu informuje dopravce o kvartálním odhadu přeprav a tuto 

informaci aktualizuje dle nových dostupných změn 

- přepravce obdrží detailnější informaci o výhledu na následující týden 

dopředu, konkrétní požadavky na přepravu jsou ze strany pracovníka 

skladu upřesňovány e-mailovou objednávkou den předem, do 10.00 hod 

- přepravce potvrdí zajištění požadované kapacity, v případě, že kapacita 

není dostatečná, skladník informuje oddělení dopravy, které zajistí 

chybějící vozidla u konkurenčních přepravců 

- dopravce potvrdí konkrétní nakládky tak, aby byly rovnoměrně 

rozloženy v rámci obou pracovních směn 

Vzhledem k tomu, že hotová výroba pro Ericsson není skladována v externích skladech, 

ale pouze ve vymezeném prostoru u výrobní linky, je třeba zajistit správnou koordinaci 

nakládek a jejich načasování. Každý řidič se nahlásí u vstupní brány výrobce. Ostraha 

objektu se telefonicky spojí se skladníkem a ověří si, zda může být kamion přistaven 

k nakládací rampě. V případě, že není k dispozici dostatečné množství hotové výroby, 

řidič předá prostřednictvím pracovníka ostrahy své telefonní číslo a čeká na zavolání na 

nakládku na odstavném parkovišti, vzdáleném 1300 m od výrobní haly.   

 

Po naložení zboží zadá pracovník skladu informaci do systému zákazníka pomocí EDI 

propojení. Po naložení zboží zadá pracovník skladu informaci do systému zákazníka 

pomocí EDI propojení. Potvrzení o vyzvednutí zboží předá oddělení skladu pracovníku 

logistiky, který se souhrnně za celý pracovní den pošle e-mailem Ericssonu a 

zkontroluje v systému zákazníka, že všechny transakce byly potvrzeny a že termín 

dodání odpovídá skutečnému reálnému datu. Informace je třeba aktualizovat nejpozději 

před předpokládaným datem doručení. V případě, že dojde ke zpoždění, je třeba 
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neprodleně zákazníka informovat o konkrétním SPZ kamionu, kde došlo ke zpoždění a 

v systému zákazníka aktualizovat nový termín dodání. 

 

Požadavek na bezchybné zabezpečení dodání zboží ve sjednaném termínu je pro daný 

obchod zásadní. Striktnost tohoto opatření je dána velkou denní kapacitou 

přepravovaného zboží tak, aby zákazník mohl koordinovat kompletaci výrobků 

CommScope se svými doplňujícími produkty (především se jedná o zákaznická rádia) a 

plánovat tak další logistické kroky směrem k finálním uživatelům a společnostem 

zajišťující instalaci telekomunikačních systémů přímo v terénu.  

Z těchto důvodů je nezbytné, aby správně fungovala komunikace mezi přepravcem a 

odesilatelem zboží a aby každá změna v termínech byla řešena v dostatečném předstihu. 

Dopravce se zavazuje každou přepravu monitorovat pomocí GPS systému. Řidič je 

povinen neprodleně informovat svého dispečera, pokud hrozí nedodržení termínu a 

dispečer předá informaci kdykoliv během 24 hodin pracovníku logistiky na sjednané 

mobilní telefonní číslo. Zcela nepřijatelné je, pokud příjemce informuje o zpoždění 

dodání zboží CommScope, aniž by tuto informaci obdržel proaktivně dle 

odsouhlaseného procesu. Stejným způsobem je třeba komunikovat veškeré změny SPZ 

při nečekaných nucených překládkách zboží (pokud dojde k technickým problémům 

kamionu) a poškození zboží. Ze strany CommScope je nezbytné informovat Ericsson 

také v těch případech, kdy po nakládce je zjištěno odeslání chybného materiálu nebo 

pokud dojde ke zjištění rozdílu v deklarovaném množství nákladových kusů. 

V extrémním situacích se může jednat i o zjištění defektnosti přepravovaného zboží 

dodatečným testováním různých komponentů výroby. Obecně platí, že je požadováno 

obdržet jakoukoliv informaci o změně standardního procesu, negativní informace 

předaná včas umožňuje nalezení alternativního způsobu řešení nebo alespoň zmírnění 

negativních dopadů.  

V případě, že přepravce neočekávaně není schopen přistavit kamion na plánovanou 

nakládku, kromě dopadu na zákazníka se jedná i o negativní dopad pro výrobce. Jak již 

bylo výše uvedeno, pro tento typ přepravy nejsou zajištěny skladovací kapacity na větší 

množství, než 70 palet standardní velikosti 120x80 cm.  Jestliže tato situace nastane, je 

nezbytné přesunout zboží pomocí interní přepravy do externí skladové lokality vzdálené 

1000 m od výrobního závodu, což způsobuje kapacitní omezení skladu, extra 
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manipulaci se zbožím (navíc další nakládka a vykládka zboží s rizikem poškození) a 

neočekávané využití interní přepravy plánované původně k jiným účelům. Termín 

dodání zboží je 2 pracovní dny, kdy se nepočítá den nakládky – to znamená, že pondělní 

nakládka musí být vyložena ve středu atd. 

 

Trasa silniční přepravy vede buď přes Polsko, či přes Německo. Polská trasa je: 

Modřice -  Svitavy – Náchod - Zielona Gora - Gorzow Wielkopolski - Swinouscie 

(nalodění na trajekt) – Trellegorg  nebo Ystad (přístavy vylodění ve Švédsku) – Malmo 

– Helsingborg – Halmstad – Varberg – Boras.  

Německá trasa: Modřice – Praha – Petrovice / Velke Chvojno – Berlin – Wittstock – 

Rostock (přístav nalodění v Německu). Po vylodění následuje stejná trasa jako pro 

případ silniční cesty přes Polsko. 

Pro trajektovou přepravu je využíváno služeb tří společností: UnityLine, TT-Line a 

Polferries ( = Polska Zegluga Baltycka S.A.), ve výjimečných případech i StenaLine.  

Doba plavby trajektů je u všech provozovatelů srovnatelná, její délka závisí na 

aktuálních povětrnostních podmínkách.  Průměrná doba námořní přepravy je v rozmezí 

7,5 hod – 8,5 hod. 

Bookování námořní přepravy probíhá několika způsoby a je jednotlivých provozovatelů 

odlišné. S některými společnostmi má silniční přepravce propojený systém, který 

umožňuje přímé objednání lodění přímo z kamionu. Pro všechny výše uvedené 

provozovatele platí telefonické nebo e-mailové objednání počtu míst na trajektu. Po 

objednání místa je nutno vyčkat potvrzení, zda dopravce získal fixní místo na trajektu 

nebo zda pouze čekací místo („ WL - waiting list“). Jestliže přepravce obdrží pouze 

WL, kontaktuje další provozovatele. Systém bookování je zabezpečen tak, že pro každý 

kamion je možné získat u jedné lodní společnosti na daný den pouze jedno místo. Není 

možné stejný kamion objednat například na loď odplouvající v 9 hod a zároveň i na loď 

odplouvající ve 12 hod. Z toho důvodu je využíváno objednávání zboží u více lodních 

společností. 

 

Kombinovaná přeprava  

Dle výsledku jednotlivých analýz detailně popsaných v kapitole 5 diplomové práce, 

poté, co ze strany přepravce LKW Walter došlo k navýšení frekvence odjezdu 
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vlakových souprav směrem do Švédska (z původních 3 dnů na současné 4 dny), je 

možné zvážit alternativu náhrady současné silniční přepravy za kombinovanou 

přepravu. Pro pilotní zásilku je nezbytné, aby nedošlo k žádnému negativnímu dopadu 

na zákazníka. To znamená, že není možné navýšit ani cenu přepravy, ani prodloužit 

tranzitní čas. Společným vyjednáváním bylo dosaženo, že pokud CommScope zajistí 

navýšení denních objemů, společnost LKW Walter díky tomu najde vnitřní rezervy na 

to, aby kombinovanou přepravu bylo možné realizovat za ceny silniční přepravy. 

Důvodem standardně vyšší ceny kombinované přepravy je především cena speciálních 

návěsů pro železniční přepravu. Silniční návěs se pohybuje v ceně 30 000 eur, 

železniční návěs je o 15% dražší. Železniční návěs je možné využít pro celou trasu 

silniční přepravy, u běžného návěsu použití pro železniční transport není možné. Rozdíl 

v návěsech je zejména v pevnosti používaných plachet, dále pak v místech, kde dochází 

k uchycení překládacím vysokozdvižným vozíkem. Plochy pro úchyt jsou vizuálně 

barevně označeny a jsou navíc extra zpevněny, aby se zabránilo poškození plachty nebo 

pádu návěsu při přesunu ze silničního podvozku na železniční. 

 

 

Obr. 15: Překládka návěsu na železniční podvozek (Zdroj: http://www.lkw-walter.cz/cs/zakaznik/kombinovana-

doprava/vyhody) 

 

Místa uchycení návěsu speciálním vysokozdvižným vozíkem jsou na spodní straně 

návěsu označena žlutými obdélníky. 

 

Systém informování zákazníka o předpokládaných budoucích objemech objednávek 

funguje stejným způsobem jako u silniční přepravy. Stejným způsobem dochází i 

k informování přepravce o plánovaných požadavcích na přepravu pro konkrétní dny. 
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Pro testování pilotní přepravy byl stanoven interval 1 týdne s tím, že LKW Walter 

zajistí na každý pracovní den 2 železniční návěsy a zbytek kapacity bude kompenzován 

klasickou silniční přepravou. V případě, že by došlo k nečekaným událostem už během 

prvního testovacího dne, další přeprava bude plně kryta silniční cestou.  

 

 

Obr. 16: Železniční úsek kombinované přepravy (Zdroj: http://www.lkw-walter.cz/cs/zakaznik/kombinovana-

doprava) 

 

Významným rozhodovacím kritériem pro testování možností kombinované přepravy 

byla i vzdálenost překládacího železničního depa.  Překladiště je vzdáleno pouhých 8 

km od výrobního závodu, což výrazně navyšuje flexibilitu přistavování návěsů na 

nakládku dle potřeb producenta. Aby bylo dosaženo benefitů i na straně CommScope, 

jestliže zůstává stejná cena a nedochází ani ke snížení tranzitního času, bylo dojednáno 

uvolnění skladovací kapacity. V reálu to znamená, že LKW Walter zajistí přistavení 

železničního návěsu do areálu výrobce na určené místo denně v 6,00 hod ráno. V areálu 

zůstane pouze návěs, tahač se vrátí zpět do depa. Jakmile CommScope naplní celý 

návěs, telefonicky kontaktuje dispečera LKW, který maximálně do 4 hodin zajistí 

odtažení plného návěsu a přistavení prázdného.  Toto řešení jednak snižuje nároky na 

skladovou kapacitu v prostorách výrobní haly, dále pak řeší problematiku dodržování 

bezpečnostních přestávek ze strany řidiče. Pokud při standardním způsobu pozemní 

přepravy nebylo možné naložit kamion ihned, byl řidič odeslán na odstavné parkoviště. 

Jestliže v mezičase došlo k povinné bezpečnostní přestávce, řidič nebyl schopen přijet 

na nakládku po zavolání okamžitě, ale teprve po jejím skončení. To způsobovalo 

nadbytečné hromadění hotové výroby a celkově komplikovalo řízení zásob hotové 

výroby v prostorách výrobní haly. 
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Trasa kombinované přepravy z Modřic do Borasu je následující:  CommScope Modřice 

– železniční terminál Brno – Brno Maloměřice – Kutná Hora – Děčín – Bad Schandau – 

Pirna – Berliner Ring – Rostock Terminal. 

 

V Rostocku se návěs vyloží z vlaku a dále je speciálním přístavními tahačem přepraven 

na loď.  Po připlutí trajektu do Trelleborgu přístavní tahače návěsy vyloží a přepraví na 

parkoviště. Zde se návěsy převezmou smluvní přepravci LKW a doručí návěsy na 

vykládkové adresy zákazníka. 

 

 

Obr. 17: Přeložení návěsu na námořní trajekt (Zdroj: http://www.lkw-walter.cz/cs/zakaznik/kombinovana-

doprava/vyhody) 

 

6.1.5 Podmínky realizace pilotní zásilky 

 

Proto, aby mohla být realizována pilotní zásilka prostřednictvím kombinované 

přepravy, je nutné stanovit team, který předem vyhodnotí případná rizika spojená 

s touto změnou, zajistí monitorování nového procesu od nakládky zboží po doručení 

k zákazníkovi a společně pilotní zásilku vyhodnotí. Na základě analýzy pilotní zásilky 

bude rozhodnuto, zda se firma bude ubírat tímto směrem nebo zda bude vhodnější 

setrvat u stávajícího systému přepravy. 

V týmu musí být zastoupeny všechny strany a všechna oddělení, kterých se změna 

dotkne. Prostřednictvím obchodního oddělení je nezbytné informovat zákazníka 

dostatečně včas tak, aby byl na změnu připraven, souhlasil s ní a aby se podílel na 

zpětné vazbě k realizaci této inovace. Kromě realizačního týmu je nezbytné informovat 

http://www.lkw-walter.cz/cs/zakaznik/kombinovana-doprava/vyhody
http://www.lkw-walter.cz/cs/zakaznik/kombinovana-doprava/vyhody
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management firmy. Neúspěch změny může mít zásadní vliv na budoucí spolupráci 

s tímto klíčovým zákazníkem. 

Pilotní zásilku je třeba vhodně časově naplánovat tak, aby bylo možné předem 

eliminovat kritické momenty. Tímto se rozumí například to, že není vhodné plánovat 

zkušební zásilku na konec měsíce, kdy bývá větší pohyb zboží nebo zajištění vhodné 

skladby sortimentu nakládky. 

Předtím, než dojde ke zkušební zásilce, je třeba informaci předat oddělení kvality a 

technickému oddělení. Jelikož při kombinované přepravě dochází k jinému pohybu 

zboží, než pouze u silniční přepravy, zejména pohyb při překládce návěsu ze silničního 

podvozku na železniční, je třeba zkontrolovat, zda stávající balení odpovídá těmto 

podmínkám a zda není třeba hotové výrobky určitým způsobem v návěsu pevně fixovat. 

Vhodnost balení bude testována v železničním depu přepravce. Zkušebně bude naložen 

plný návěs, který bude přeložen na vlak a zpět. Následně dojde k vizuální kontrole 

balení a vybrané výrobky budou znovu otestovány na správnou funkčnost ve výrobním 

závodu. 

Fyzickou manipulaci se zbožím, správný tok informací a dokladů kompletně zajistí 

oddělení logistiky – jak oddělení dopravy, tak především oddělení skladu.  

Pracovníky je třeba vyškolit na změnu procesu objednávání přepravy a nový proces 

odpovědnosti za nakládku a správnost dokumentů. S tím souvisí i nový fyzický tok 

dokladů. U běžné silniční přepravy je řidič přítomen na nakládce a je jeho povinností 

potvrdit správné množství nákladových kusů a případně do CMR zaznamenat výhradu 

ke kvalitě balení a jeho vhodnosti pro použitý typ přepravy. Řidič fyzicky převezme 

doklady a následně je fyzicky předá při vykládce zákazníkovi.  

U kombinované přepravy a přistavení samostatného návěsu není možné zajistit 

přítomnost řidiče. Odpovědnost za správnost nakládky a úplnost deklarovaných údajů 

přechází tímto způsobem na odesílající společnost. Řidič, který vyzvedne naložený 

návěs, pouze převezme doklady a zajistí správné uzavření návěsu. V překladovém depu 

část dokladů odevzdá dispečerovi k dalšímu elektronickému zpracování a doklady, které 

zboží doprovázejí po celou trasu cesty, upevní do speciální plastové uzavíratelné 

schránky, která je umístěna na zadní straně návěsu. Jakmile dojde k překládce návěsu 

z námořního trajektu na silniční tahač, koncový řidič si doklady ze schránky vyzvedne a 

předá je na vykládce. 
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Po celou dobu přepravy pilotní zásilky je nezbytné její sledování prostřednictví služby 

GPS společností LKW Walter. Pokud dojde k jakékoliv komplikace během přepravy, 

přepravce musí ihned informovat CommScope. Při zdárném průběhu zkušební zásilky 

zákazník nemusí změnu zaznamenat vůbec, pouze může zaznamenat změnu SPZ tahače 

oproti SPZ uvedené v dokladech při vyzvednutí zboží v České republice.  

 

6.1.6 Výhody a rizika kombinované přepravy 

 

Rizika 

Dle mého názoru je hlavní riziko v přechodu na kombinovanou přepravu především 

v tom, že společnost CommScope  s tímto typem doručování zboží nemá žádnou 

zkušenost. Velkou nevýhodou je i to, že v nejbližším okolí Brna není žádná společnost, 

která by LKW Walter pravidelně na trase Česká republika – Švédsko využívala. Dle 

informací dopravce je takováto nejbližší firma na Slovensku, dále mají pravidelné 

zákazníky z Rakouska a Polska.  

Dalším negativně ovlivňujícím faktorem je nutnost pravidelných objemů zboží a 

nezbytné objednávání místa na vlaku v dostatečném předstihu. Tento limitující faktor 

ovlivní to, že i když pilotní zásilka proběhne v pořádku, za stávajících podmínek nebude 

možné kombinovanou přepravu využít pro 100% přeprav hotové výroby z CommScope 

do Ericssonu. Dle historických propočtů se jako nejpřijatelnější varianta jeví rozdělení 

denního objemu přeprav na 2 kombinované přepravy a zbývající množství zajistit 

klasickou silniční cestou. 

Díky mnohaletým zkušenostem na této trase je odesilatel schopen odhadnout rizika 

silniční přepravy, ale není schopen odhadnout rizika přepravy železniční. Za rizika 

v železniční přepravě jsou považovány poměrně časté stávky na evropských 

železnicích, zejména v Německu. Zcela extrémním případem rizika je také počasí. 

Zdaleka nejhorší vliv počasí na železniční přepravu byl zaznamenán v letošní zimě, kdy 

kombinací vzdušné vlhkosti a nízkých teplot došlo na několik dnů k úplnému zastavení 

vlaků. Obdobný dopad může mít i technická závada na lokomotivě a podobně, kdy 

řešení situace závisí především na dostupnosti místa, kde k tomuto problému dojde. 

Nezanedbatelným rizikem pro CommScope je i vázanost na jednoho přepravce a ztráta 

vyjednávací pozice. V případě použití kombinované dopravy hrozí nebezpečí 
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doručování více dodávek ve stejném čase. Jestliže při silniční přepravě kamiony odjíždí 

průběžně a průběžně se lodí i na jednotlivé trajekty, u kombinované přepravy dochází 

ke společné přepravě všech návěsů z dané vlakové soupravy na stejnou loď. Tyto 

kamiony jsou pak ke stejnou dobu na místě vykládky. Zákazník není schopen skládat 

více, než 2 kamiony ve stejném čase.  Běžné kamiony jsou oproti tomu přistavovány na 

vykládku v průběhu celého dne. 

 

Výhody 

Základní výhodou kombinované přepravy oproti silniční přepravě je především to, že 

železniční přeprava nepodléhá žádným dopravním zákazům jízd o víkendu, během 

období svátků nebo během nočních hodin.  V souvislosti se stále se zvyšujícím 

objemem nákladní dopravy v Evropě je další nesporná výhoda, že oproti silniční 

dopravě neexistuje riziko dopravní zácpy a v nesrovnatelně menší míře zde dochází 

k technickým problémům nebo dopravní nehodovosti. 

Kombinovaná přeprava umožňuje také využití vyšší ložné hmotnosti návěsů a to až do 

hmotnosti 29 tun. U běžných silničních návěsů je využitelná ložná hmotnost 25 tun. 

Tento samotný ukazatel nemá pro společnost CommScope žádný využitelný efekt, 

protože finální výroba dosahuje maximální hmotnosti 10 tun, v souvislosti se skladbou 

zboží. Kombinovaná přeprava nabízená společností LKW Walter má pro závod 

v Modřicích zásadní význam především z pohledu manipulace zboží ve skladech, 

vzdálenosti překládacího terminálu, flexibility výměny naložených návěsů za prázdné, 

zabezpečení dostatečné denní kapacity návěsů a možnosti monitorování přepravy 

pomocí GPS systému.  

Díky tomu, že přepravce umožní přistavení prázdného návěsu a po jeho naplnění ho 

nahradí dalším volným, kromě uvolnění skladovacích prostor se minimalizuje nutnost 

převozu hotové výroby do externího skladu. Jestliže z kapacitních důvodů je nezbytný 

převoz zboží do externího skladu, který je vzdálen 1 km od výrobní haly, dochází 

k další extra manipulaci, zvýšení rizika poškození, blokování interní přepravy, zvýšení 

nákladů na skladování a interní přepravu a v neposlední řadě dochází k omezení 

flexibility pracovníků skladu. Navíc na převoz jednoho standardního návěsu je třeba 

využití tří interních převozových vozidel, neboť jsou pro tento účel využívány menší 

nákladní automobily. 
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Kombinovaná přeprava je navíc mnohem bezpečnější z pohledu cizího poškození zboží 

a podobně. Během železniční přepravy jsou návěsy po celou dobu v pohybu, což 

v podstatě znemožňuje manipulaci se zbožím ze strany neoprávněných osob. 

V minulosti na trase Modřice – Boras došlo několikrát k poškození návěsů během 

bezpečnostních přestávek řidiče nebo na odstavných parkovištích. I když ve většině 

případů došlo pouze k poškození návěsu a obalu, ne samotného zboží, každé 

vyšetřování takového incidentu zdržuje dodání zákazníkovi.  

Zásadním kladem kombinované přepravy je pozitivní vliv na životní prostředí. Přeprava 

po železnici snižuje emise škodlivin oproti silniční o 55% a má výrazný podíl na 

redukci CO₂ - o více, než 61%. V nemalé míře dochází díky tomuto způsobu přepravy i 

ke snížení počtů kamionů, které se pohybují na evropských silnicích a dálnicích. Na 

jednu vlakovou soupravu je možné naložit 36 silničních návěsů. Na trase Brno – 

Švédsko je to při 4 vlakových soupravách týdně v obou směrech 288 kamionů.  

Železniční vzdálenost mezi Brnem a Rostockem je 807 km, silniční vzdálenost je 775 

km. 

 

6.1.7 Ekonomické a neekonomické přínosy využití kombinované přepravy 

 

Ekonomické přínosy 

Využití kombinované přepravy jako náhradu za silniční přepravu, nepřinese společnosti 

CommScope snížení ceny přepravy, ale díky dojednaným podmínkám s přepravcem, 

nedojde ani k žádnému navýšení. Společnost LKW Walter je připravena revidovat 

cenovou nabídku v případě, že dojde k navýšení objemů přeprav na této trase a garanci 

dalšího kamionu za den. S ohledem na rozšíření výrobního sortimentu o nový druh 

antény v roce 2015, CommScope očekává zájem i ze strany Ericssonu. Při aktuálních 

objemech denních přeprav je zásadní ekonomický přínos v redukci nutnosti skladových 

prostor a dodatečným manipulacím se zbožím v případě, že kamiony nejsou přistaveny 

na nakládku dle plánového harmonogramu. Přesun množství výrobků, které odpovídá 

objemu jednoho běžného kamionu, do externího skladu, vzdáleného 1000 m od 

hlavního závodu stojí následovně: 

Náklady na převoz zajišťované externím dodavatelem: 310 Kč/hod 

Doba převozu 1 standardního kamionu: 3 hod 
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Náklady na skladování v externím skladu: 5,50 Kč/m²/den 

Mzdové náklady pracovníka skladu: 245 Kč/hod 

Celkové náklady na převoz 1 kamionu hotové produkce do externího skladu: 1847 

Kč/den 

 

 

Neekonomické přínosy 

Hlavním neekonomickým přínosem změny kombinované přepravy za silniční je 

ekologické hledisko.  Jak zákazník, tak i výrobce se velmi významně angažují ve snaze 

o co nejmenší dopad svého působení na životní prostřední. Společnost CommScope si 

jako jeden ze svých strategických cílů stanovila snížení emisí skleníkových plynů do 

roku 2020 o 25%. Tento cíl byl překročen již koncem roku 2014, kdy došlo korporátně 

ke snížení emisí těchto škodlivých plynů od 49%, tedy již o šest let dříve a téměř 

dvojnásobně. Zavedením kombinované dopravy bude překročení tohoto cíle ještě 

markantnější. Ve svém prohlášení výrobce uvádí, že usiluje o snižování dopadů na 

životní prostředí tím, že vyvíjí produkty, služby a postupy inovativní, bezpečné a trvale 

udržitelné. Snížení emisí CO₂ demonstruje níže uvedená tabulka a graf. 

 

Tab. 5: Emise CO₂  (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Spotřeba nafty a emise CO₂ 

  
emise  CO₂ 

(kg/km) 

emise CO₂            
1 přeprava 
Brno-Boras  

(kg) 

silniční 
doprava 0,908 703,84 

kombinovaná 
doprava 0,335 270,35 
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Graf 4: Spotřeba nafty (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Obecně je dopad emisí v kombinované přepravě o více, než 60% nižší, než u samotné 

dopravy silniční. 

Vliv tohoto ekologického dopadu lze očekávat i do dopadu ekonomického. Popisovaný 

subjekt očekává, že tento fakt bude významný kritériem budoucí spolupráce, zejména 

pak při prezentaci výrobku nové výrobní řady. V případě, že se podaří bezproblémově 

implementovat nový druh přepravy, plánuje výrobce využívat tuto dopravu i pro další 

destinace v Evropě, kde je dostatečný objem zboží a kde se jedná o pravidelné objemy. 

Toto řešení bude prezentováno dalším významným zákazníkům. 

Velmi významný dopad lze očekávat i s ohledem na reklamaci zpoždění doručení 

finálních výrobků. Tím, že se výrazně sníží riziko technických závad kamionů, 

dopravních omezení nebo respektování povinných bezpečnostních přestávek řidičů. 

 

Závěr 

 

Cílem diplomové práce bylo zhodnocení distribuční logistiky společnosti CommScope 

Czech Republic s.r.o. a navržení nové distribuční cesty pro klíčového evropského 

zákazníka. Na základě vypracovaných analýz a jejich výsledků jsem navrhla změnu 

současného způsobu silniční distribuce na kombinovaný způsob přepravy. Pro 

zpracování analýz byla použita vnitropodniková data z období let 2010 – 2014. 
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Na základě vyhodnocení dostupných dat a informací byly definovány podmínky, za 

jakých je možné nový způsob přepravy realizovat. Jako nejslabší články návrhu nového 

procesu byly odhaleny: nulová zkušenost s novým typem přepravy a vázanost na 

jednoho poskytovatele této služby. Minimalizaci dopadů vidím v důkladné přípravě 

pilotní zásilky, dostatečném monitorování jejího průběhu a detailním vyhodnocení. Za 

zásadní považuji správnou komunikaci mezi všemi dotčenými subjekty – tj. mezi 

výrobním závodem a jeho pracovníky, dopravcem a zákazníkem. 

 

Jednoznačným přínosem je významný pozitivní dopad na životní prostředí díky snížení 

emisí CO₂, usnadnění manipulace s hotovými výrobky díky minimalizace převozů do 

externího skladu před konečnou expedicí k zákazníkovi. Od tohoto návrhu řešení dále 

očekávám výrazné snížení reklamací za přepravu. Realizace nového řešení je navíc 

podmíněna zachováním původních standardů směrem k zákazníkovi, jako je dodržení 

stávajícího dodacího termínu a nenavyšování přepravních nákladů. 

 

Obecně tento způsob považuji za velmi prospěšný pro nás všechny. Jakákoliv aktivita, 

která sníží počet kamionů na našich přetěžovaných silnicích a dálnicích, by se měla 

maximálně podporovat. Dle mého názoru by se investice do kombinovaného způsobu 

přepravy a její popularizace měla podporovat. Subjekty, které se pro tuto alternativu 

rozhodnou by měly být zvýhodňovány. Kromě dopadu na životní prostředí a snížení 

dopravní náročnosti některých úseků by zajisté došlo i k redukci nákladů na obnovu 

dopravní infrastruktury. Podpora by dle mého názoru neměla být pouze na úrovni 

jednotlivých států, ale Evropské unie jako celku. 
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Příloha 2 – 8D report – vzor 

 

8D REPORT  

Plant  Notification #  

Customer  Customer complaint #  

Originator  Sales Order/PO #  

Date:  Date Due:  

Product(s) Affected  S/N (If Applicable)  

Supplier  Supplier Part Number  

Material (if applicable)  

Supplier CAR             Internal CAR                Inter-Entity CAR       Customer CAR        

1. CAR Team Members:  (team members assigned to investigate and resolve the CAR issue) 
 

 

 

2. Problem Description: (from the CAR Team) 

 

 

 

Photo, sketch or data describing the issue: (from discovery of issue and CAR Team 

investigation) 

 

 

 

3. Containment Actions: (by CAR Team organization) 

 

 

 

4. Potential Root Causes:  (that may have caused the CAR issue) 
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5. Verify Root Causes by Audit: (audit the process where the issue occurred to verify you have 

identified the real root cause. WHO,WHAT,WHERE,WHEN,HOW. Provide evidence to support the most 

likely root cause) 

 

 

 

 

6: Immediate Corrective Actions: (Define and implement short-term actions that will protect the 

customer from the problem until permanent corrective action is implemented. Provide evidence of the 

effectiveness of these actions WHO,WHAT,WHERE,WHEN,HOW) 

 

 

 

7: Long term Preventative Actions: (Define and implement the permanent corrective actions 

needed. Choose on-going controls to insure the root cause is eliminated. Once in production, monitor the 

long-term effects and implement additional controls as necessary. WHO,WHAT,WHERE,WHEN,HOW) 

 

 

 

 

8: Verify Preventative Action through Audit and control of Quality Documentation: (Modify 

specifications, update training, review work flow, improve practices and procedures to prevent recurrence 

of this and all similar problems. WHO,WHAT,WHERE,WHEN,HOW) 

 

 

 

 

Conclusion: -  

 Additional comments if applicable 
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Process for Approval. (CAR) Quality Engineer to set up meeting with Approval 

team. 

 

8D Approval Process 

Title Name Date 

   

   

   

   

 

 

 

 


