
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

FAKULTA PODNIKATELSKÁ

ÚSTAV FINANCÍ

FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT

INSTITUTE OF FINANCES

NÁVRH LOGISTICKÉ KONCEPCE OBCHODNÍ
ORGANIZACE

THE STUDY OF LOGISTICS CONCEPTION OF TRADE ORGANIZATION

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE
BACHELOR'S THESIS

AUTOR PRÁCE MICHAL ČERNÝ
AUTHOR

VEDOUCÍ PRÁCE prof. Ing. MARIE JUROVÁ, CSc.
SUPERVISOR

BRNO 2009







AAnnoottaaccee 

 

Bakalářská práce se zabývá problematikou dopravy v obchodní společnosti KG Process 

Innovations s.r.o., která nemá vlastní logistické oddělení a tudíž musí využívat služeb 

jiných firem. Práce obsahuje popis potřebných dokumentů, jejich použití a změny 

způsobené vstupem České republiky do Evropské unie.  
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The Bachelor’s thesis is concerned with problems of transportation within KG Process 

Innovations company which has not own transportation department and is forced to 

cooperate with another companies. This bachelor’s thesis includes description of necessary 

documents, its usage and changes given by joining the European Union.  
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ÚÚvvoodd  

 

V roce 2001 uzavřela firma Koch-Glitsch (nyní KG Process Innovations, dále už jen 

KGPI) smlouvu s firmou Naftan o dodávce hydrokrakovací1 a frakcionační jednotky, 

jednotky na výrobku kyseliny sírové a jednotky na výrobu vodíku do již existující rafinérie 

nacházející se v Novopolocku (Bělorusko). 

 Od roku 2003, kdy dodávky začaly, do dnešního dne bylo do Běloruska odvezeno 

na 650 nákladních aut. Vezmeme-li v úvahu, že jedno auto uveze asi 13 tun a i to, že 

některé náklady byly mnohem těžší, bylo celkově do Běloruska odvezeno na 8.400 tun 

zboží. 

 Součásti hydrokraku se vozily z celé Evropy, od Portugalska k Finsku, od Francie 

k Maďarsku, a na každém místě nakládky se nacházel zaměstnanec KGPI, který naložené 

kamiony vybavil potřebnou dokumentací (obchodní faktury pro zákazníka) a zajistil 

bezproblémovou nakládku a následné proclení na úřadech daného státu. Bylo to z toho 

důvodu, že firma Naftan nesouhlasila s dodací podmínkou DDU Novopolock Incoterms 

2000 a zajistila si vlastního dopravce, firmu Beltechnoservice (taktéž z Běloruska) a zboží 

bylo přepravováno podle dodací podmínky FCA z místa nakládky dle Incoterms 2000. 

 Při těchto služebních cestách bylo naježděno (a nalétáno) na 145.000 km a to 

jedním zaměstnancem KGPI a pracovníkem spedice DHL Exel Supply Chain s.r.o., který 

zajistil správné vyplnění Karnetů TIR a dokumentů CMR. 

 Toto téma bakalářské práce jsem si zvolil proto, že jsem se několika nakládek 

osobně zúčastnil (v Lucembursku, Polsku, Dánsku, Rakousku, Belgii, Německu a Francii) 

a to nejen jako pozorovatel. Fascinovalo mě, kolik dokumentů je potřebných k odbavení 

nákladního auta a kolik problémů se může vyskytnout – od pozdního příjezdu řidiče až po 

jednání s místními úřady. 

                                                 
1 Zjednodušeně řečeno jde o chemický proces, kdy za vysokého tlaku, relativně nízkých teplot a přítomnosti 
vodíku, se vyrábí vysokooktanové palivo a letecký benzín. 
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 Hodně se změnilo vstupem České republiky do Evropské unie. Byrokratický proces 

se rozhodně zjednodušil, bohužel ne však směrem k obchodu s třetími zeměmi (tj. 

extrakomunitární obchod). 

 KGPI převážně obchoduje s východními státy (nyní hlavně Bělorusko, Kazachstán 

a Ukrajina), a proto je má práce více zaměřená tímto směrem. 

Chci v této práci ukázat postup přepravy ve firmě, pro kterou tato logistická činnost 

není hlavním zdrojem příjmů a děje se jen nárazově a většinou ve velkém množství a 

naznačit alternativní postupy zlepšující průběh celé operace. 
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11  HHiissttoorr iiee  ff ii rr mmyy  

 

Firma KG Process Innovations s.r.o. vznikla původně 19. listopadu 1992 jako firma 

GLITSCH a.s. 

V roce 1997 byla koupena konkurenční firmou Koch Chemical Technology  Group, 

LLC (patřící do skupiny Koch Industries, Inc.) a vznikl právní subjekt Koch-Glitsch a.s. 

K 29.červnu 2002 změnila společnost Koch-Glitsch a.s. právní formu a stala se 

společností s ručením omezením. 

Poslední změna proběhla 21.února 2005 a společnost se přejmenovala na nynější 

KG Process Innovations s.r.o. 

Winkler-Koch Engineering vznikla v roce 1927. Je pojmenována po Fredu C. 

Kochovi, který vyvinul a inovoval rafinovací proces surové nafty. Firma ve dvacátých  

a třicátých letech 19.století postavila také několik krakovacích jednotek v bývalém 

Sovětském svazu. V roce 1968 se společnost přejmenovala na Koch Industries, Inc. 

Společnost skupovala jiné firmy a rafinérie, je druhou největší soukromou firmou 

na světě a nyní čítá na 70.000 zaměstnanců v 60 zemích světa a její příjmy přesahují 100 

miliard USD. Je také držitelem mnoha ocenění a patentů.2 

 

Předmětem podnikání KG Process Innovations s.r.o. dle obchodního rejstříku je: 

 

• stavba strojů s mechanickým pohonem 

• projektová činnost v investiční výstavbě 

• obchodní činnost – koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje 

                                                 
2 Koch Industries, Inc. [online]. c1999-2009 [cit. 2009-03-14]. Dostupný z WWW: <www.kochind.com>. 
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22  LL ooggiisstt iikkaa  aa  jj eejj íí  vvýývvoojj   

  

Již byzantský císař Leontos VI., (886 – 911) charakterizoval logistiku takto: 

Předmětem logistiky je „mužstvo zaplatit, příslušně vyzbrojit a vybavit ochranou a municí, 

včas a důsledně se postarat o jeho potřeby a každou akci v polním tažení příslušně 

připravit, tzn. vypočítat prostor a čas, správně ohodnotit terén z hlediska pohybu vojsk i 

v případě nutnosti jejich rozdělení.“ 

 Největšího rozmachu doznala logistika zejména během II. světové války, kdy 

rozsah materiálních toků včetně pomoci válčícím spojencům představovala ohromná kvanta 

materiálu. Efektivnímu řešení logistických operací se připisoval významný podíl na 

vítězství spojenců. 

 Úspěšné uplatnění logistiky včetně jí využívaného matematického aparátu 

umožňujícího účinně řešit problém zásob, dopravní a rozmisťovací problémy a další, ke 

kterému došlo za druhé světové války při přípravě a provádění operací spojeneckých vojsk 

na západní frontě, vedlo po válce k rozšíření logistiky na řešení analogických problémů 

v civilní sféře. Vznikla tak hospodářská logistika s řadou účelových aplikací, nejčasněji 

jako podniková logistika.3 

 

 „Logistika je obecně chápána jako integrované plánování, formování, provádění a 

kontrolování hmotných a s nimi spojených informačních toků, vývojem a nákupem 

počínaje, výrobou a distribucí i službami podle požadavků zákazníka konče tak, aby byly 

splněny všechny požadavky trhu při minimálních nákladech a minimálních kapitálových 

výdajích.“4 

 Pod pojmem logistika si drtivá většina lidí představí pouze fyzické přepravení zboží 

z bodu A do bodu B, ale logistika zahrnuje v sobě mnohem více (např. příjem a výdej 

materiálu a výrobků, uskladnění, kontrolu a balení.) V podstatě je to i logické, protože 

                                                 
3 SIXTA, J., MAČÁT, V. Logistika : teorie a praxe. 2005, s. 16 - 17 
4 JUROVÁ, M. Logistika. 2006, s. 8 
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vlastní přeprava je nejviditelnější částí logistiky a na celkových nákladech se podílí téměř 

jednou třetinou5. 

Tato práce je zaměřena na nejdůležitější část, totiž na dopravu a to v podobě 

fyzických a informačních toků, tj. všechny potřebné doklady a náležitosti nutné pro 

přepravu zboží a to jak před vstupem České republiky do Evropské unie, tak nynější stav. 

                                                 
5 SIXTA, J., MAČÁT, V. Logistika : teorie a praxe. 2005, s. 162 



15 

33  SSuubbjj eekkttyy  ddoopprr aavvyy  

3.1 Přepravce 

Je zákazníkem dopravce, je vlastníkem hmotného zboží. Jde o prodávajícího nebo 

kupujícího, tj. spotřebitele dopravních, resp. přepravních služeb. 

V tomto případě je to firma KG Process Innovations s.r.o. 

 

3.2 Zasílatelství (spedice) 

Postavení zasílatele jako subjektu našeho práva je definováno ve formě zasílatelské 

smlouvy, která mimo jiné stanoví, že se jejím uzavřením zavazuje zasílatel svému příkazci, 

že mu vlastním jménem, ale na jeho účet obstará přepravu věci z určitého místa odeslání do 

určitého jiného místa a příkazce se zavazuje zaplatit zasílateli odměnu. Obsah činnosti 

zasílatele v současnosti daleko přesahuje pouhé obstarávání přepravy podle dispozic 

příkazce. 

Náročné tržní prostředí, jemuž je vystaven přepravce, klade analogicky stále vyšší 

nároky i na zasílatele působícího v jeho zájmu. Tak jako tlak vyplývající z konkurenčního 

prostředí nutí ke snižování vlastních nákladů ve výrobě, je obdobnému tlaku vystaven  

i zasílatel, od něhož se očekává komplexnější součinnost, hlubší zapojování do procesu 

obstarávání, reprodukce i odbytu nejen v technologickém, ekonomickém, ale i v právním 

smyslu představující jeho integrované zapojení do logistického procesu. Dochází k nové 

struktuře zasílatelských služeb vyžadující od zasílatele, aby komplexně hodnotil aktuální 

možnosti jednotlivých dopravních odvětví nejen z hlediska ekonomické efektivnosti, ale se 

zřetelem na organizaci komplexních toků od primárního obstarávání surovin až po 

distribuci a terminované dodání konečnému spotřebiteli. Dávno již pominula možnost 

považovat zasílatelské služby jen za vedlejší činnost. 

V nynější době už je běžné, že některé spedice určité dopravní prostředky samy 

vlastní a v případě větších zásilek, případně při nedostatku těchto prostředků, si najímají 

dalšího dopravce. 
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Mezinárodní federace zasílatelských svazů FIATA6 definuje dnešní poslání 

zasílatele takto: 

 

• organizovat dopravu zboží pro nejrůznější odvětví ekonomiky na základě 

logistických principů a z těchto vyplývající minimalizace přepravních nákladů  

a rizik 

• být nápomocen při přípravě a realizaci přepravních výkonů a služeb, zajišťovat 

účelná opatření vedoucí ke zjištění, zda-li zboží došlo včas na místo určení 

• mezinárodní rozvětvená síť filiálek a korespondentů umožňuje zasílateli 

nejvhodnější volbu dopravní cesty a dopravních prostředků. Zasílatel zjednodušuje 

a urychluje tok informací 

• pomáhá příkazci na jeho žádost v platebním styku. Jako dopravní specialista buduje 

nové dopravní trasy a spoje v rámci jednoho nebo i více dopravních oborů a stará se 

o veškeré náležitosti a formality spojené s přepravními službami a jejich realizací. 

 

Služby zasílatele využívá přepravce (tj.vývozce nebo dovozce) udělením 

dopravního příkazu, resp. zasílatelského příkazu, jehož přijetím dochází k uzavření 

zasílatelské smlouvy. Jak již bylo řečeno, základní práva a povinnosti stran zasílatelské 

smlouvy upravuje obchodní zákoník. Odborná zájmová organizace zasílatelské činnosti 

přistoupila na rozpracování zasílatelských podmínek, které byly vydány jako Všeobecné 

zasílatelské podmínky závazné pro členy Svazu spedice a skladování. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 Francouzsky Fédération Internationale des Associations de Transitaires et Assimilés 
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Stručně lze základní práva a povinnosti zasílatele charakterizovat takto: 

 

• pokyny příkazce je zasílatel povinen plnit řádně a s vynaložením odborné péče. Je 

povinen upozornit příkazce na chybné, popř.neúplné nebo neproveditelné příkazy,  

k nimž je povinen si vyžádat upřesnění nebo jejich doplnění, 

• v případě nebezpečí z prodlení, kdy nemůže kontaktovat příkazce, je povinen jednat 

podle svého nejlepšího vědomí a svědomí v zájmu a ve prospěch svého příkazce, 

• k pojištění zásilky přistupuje jen na zvláštní pokyn a na účet příkazce, 

• odpovědnost za zásilku má zasílatel po celou dobu, kdy ji má u sebe, v rozsahu 

smlouvy o skladování, ale neodpovídá za škody na zásilce, kterou sám nezavinil  

a kterým nemohl zabránit při vynaložení odborné péče, 

• odpovídá za škody, které vznikly tím, že na hrozící riziko příkazce neupozornil. 

Podání zprávy však zasílatele nezbavuje povinnosti škodám zabránit, 

• nároky vůči zasílateli z titulu nedodržení povinné péče je nutno uplatnit do jednoho 

roku, 

• zasílatel je oprávněn prodat zboží v dražbě nebo z volné ruky i bez předchozího 

upozornění příkazce pokud je zboží bezprostředně ohroženo zkázou, značnou 

škodou nebo ztrátou, 

• má zástavní právo na zásilce. Vydání zásilky může podmiňovat uspokojením svých 

nároků, přepravného a ostatních nákladů podle dohodnutých dodacích podmínek 

definujících, kdo je za úhradu těchto nákladů odpovědný.7 

 

Nutno připomenout, že větší zasílatelské podniky vydávají zpravidla svoje vlastní 

zasílatelské podmínky, jimiž dále rozvádějí podmínky, za nichž poskytují  zasílatelské  

a jiné odborné služby svým příkazcům. Je proto důležité, aby přepravce, který uděluje 

příkaz zasílateli, se předem informoval, za jakých podmínek bude jeho příkaz plněn. 

                                                 
7 PERNICA, P., NOVÁK, R. a kol. Doprava a zasilatelství. 2001, s. 450 - 457 
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3.3 Dopravce 

 

Dopravce je vlastník nebo provozovatel dopravního prostředku. Dopravce provádí 

přepravu věci - zásilky podle podmínek smlouvy o přepravě věci, která je definována  

v obchodním zákoníku. 

Odpovědnost dopravce za škody na svěřené zásilce je dána podmínkami přepravní 

smlouvy a Úmluvou CMR.  V zásadě odpovídá za škody na zásilce od jejího převzetí  

k přepravě až do jejího vydání příjemci, ledaže prokáže, že škodu nemohl odvrátit ani při 

vynaložení odborné péče. Neodpovídá za škody na zásilce způsobené odesílatelem, 

příjemcem nebo vlastníkem zásilky, vadou, přirozenou povahou zásilky nebo působením 

vyšší moci. Hrozí-li zásilce podstatná škoda a pokud si dopravce nemůže vyžádat instrukce 

přepravce, je oprávněn zásilku prodat. Dopravce neodpovídá za škodu, k níž došlo na 

zásilce pro vadný obal na jehož vadnost dopravce upozornil při převzetí zásilky k přepravě. 

Neodpovídá za škodu na zásilce vzniklou v důsledku vadnosti obalu, jinak jen tehdy, 

jestliže vadnost nebyla při převzetí poznatelná. 

Odpovědnost dopravce je stanovena hranicí 8,33 SDR8 za 1 kg chybějící váhy. 

Reklamace zjevných vad musí být uplatněna ihned při předání zásilky, u skrytých vad 

nejpozději do 7 dnů po jejím převzetí. Zásilka se považuje za ztracenou, nebyla-li vydána 

do 30 dnů po uplynutí sjednané lhůty nebo do 60 dnů jestliže lhůta nebyla dohodnuta. 

Při ztrátě nebo zničení zásilky je dopravce povinen nahradit běžnou cenu, kterou by 

měla zásilka v místě určení v době, kdy měla být doručena. Pro výpočet náhrady za úplnou 

nebo částečnou ztrátu je směrodatná cena uvedená v dodavatelské faktuře a pokud tato není 

k dispozici, z obecné hodnoty zboží téhož druhu. 

Dopravce má nárok na odměnu. K zajištění svých nároků má dopravce zástavní 

právo na zásilce. Pokud vázne na zásilce více zástavních práv, má právo vzniklé později 

                                                 
8 Special Drawing Rights (Zvláštní práva čerpání) je mezinárodní rezervní aktivum sestavené z koše měn. 
K 29.3.2009 bylo 1 SDR = 30,5 CZK 
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přednost před právem vzniklým dříve. Zástavní právo dopravce má přednost před 

zástavním právem zasílatele. 

Podmínky jednotlivých druhů přepravy opírající se převážně o ustanovení 

mezinárodních úmluv obsahují mnohdy odchylnou nebo podrobnější úpravu pokud jde  

o vznik smlouvy, přepravní doklady, vyloučení věci z přepravy, přebírání zásilky 

dopravcem a její vydávání příjemci, rozsah nároků vůči dopravci a jejich uplatnění. 

  

Jen pro úplnost by se tu dal doplnit pojem zprostředkovatel, který nahrazuje, 

respektive přebírá některé aktivity útvaru dopravy v malých a středních firmách. 

Jednodušeji řečeno tvoří prostředníka mezi dopravcem a přepravcem. 

 Zasílatel (speditér) je pro dopravce přepravcem a pro přepravce dopravcem. 

 

 

 
Obrázek 1 - Schéma účastníků přepravy v obchodní firmě KGPI 
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Schéma zobrazuje vzájemné postavení všech subjektů daného obchodního případu, 

přičemž dodavatelé jsou zde jenom naznačeni, ve skutečnosti jich bylo celkem asi čtyřicet. 

Vztahy, kterými se budu v rámci této práce zajímat jsou ohraničeny červeně. 

 

 Nynější tok informací vypadá asi následovně: 

 

1. Je uzavřena smlouva mezi zákazníkem (Naftan Novopolock) a dodavatelem 

(KGPI). 

2. Dodavatel uzavře smlouvy se svými dodavateli. 

3. Zákazník uzavře smlouvu o dopravě se svým dvorním dopravcem. 

4. KGPI podepíše smlouvu se spediční firmou a dohodne se zastupování v celních 

záležitostech. 

5. Pokud je nějaká část projektu hotova a připravena k odeslání, oznámí to 

subdodavatel firmě KGPI. 

6. Ta tuto zprávu předá svému zákazníkovi. 

7. Zákazník v Bělorusku předá potřebné informace svému dopravci. 

8. Dopravce sdělí Naftanu, svému zákazníkovi, kdy a jak si připravené zboží 

převezme. 

9. Tuto informaci Naftan přepošle do České republiky do KGPI. 

10. KGPI tuto informaci předá svému dodavateli, aby věděl, kdy mají očekávat 

dopravce z Běloruska. 

11. Na místo a čas nakládky také dorazí zaměstnanec KGPI odpovědný za dopravu, aby 

řidičům předal faktury jeho firmy, podle nichž budou vyplněny přepravní 

dokumenty. 

12. Správně vyplněné dokumenty se zařadí do účetnictví běloruského zákazníka, který 

je také podstoupí své bance, aby mohla po jejich překontrolování odeslat platbu na 

účet dodavatele (KGPI). 

 

Jak je zřejmé, tento postup je velice složitý, především zdlouhavý a tudíž 

neefektivní. Figuruje v něm příliš mnoho subjektů, přes které plynou informace. Touto 
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bakalářskou prací bych chtěl navrhnout zefektivnění některých procesů, které by měly 

pozitivní dopad na průběh dalších podobných obchodních případů. Došlo by nejen 

k rychlejší a lepší komunikaci, ale dopad by byl jistě i ekonomický. 
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44  PPřřeepprr aavvnníí  ddookkuummeennttyy  

4.1 Nákladní listy 

4.1.1 Mezinárodní nákladní list (CMR) 

 

Nákladní list je základním mezinárodním přepravním dokumentem vytvořený 

Mezinárodní silniční unií IRU. Je dokladem o uzavření přepravní smlouvy ve smyslu 

ustanovení Dohody CMR9 a potvrzení převzetí zásilky dopravcem. 

Tento dokument nemá předepsanou povinnou formu a není považován za cenný, 

tudíž obchodovatelný cenný papír. 

Vystavuje se ve třech původních vyhotoveních podepsaným odesílatelem  

a dopravcem. První (červené) vyhotovení nákladního listu obdrží odesílatel, druhé (modré) 

doprovází zásilku (obdrží jej příjemce) a třetí (zelené) si ponechává dopravce. Další (černá) 

jsou určena pro celní orgány, zasílatele atd.10 

Do tohoto dokumentu se vyplňují informace o odesílateli i příjemci, jejich adresy, 

datum nakládky zboží, místo nakládky i vykládky zboží, informace o dopravci a jeho 

adresa a popis převáženého zboží, včetně popisu obalu. Dále tam mohou být informace, jež 

obě strany považují za užitečné. 

 

 

4.1.2 Železniční nákladní list (CIM) 

 

Obsahem odpovídá CMR, navíc jsou zde údaje specifické pro železniční dopravu 

(číslo vagónu, přepravní trasa atd.), vlastní formulář má 5 listů. Originál provází zásilku na 

místo vykládky a je předán příjemci, druhopis obdrží odesílatel, kterému dává dispoziční 

právo k zásilce. 

                                                 
9 Z francouzského Covention – dohoda, Marchandise – zboží, Route – silnice 
10 PERNICA, P., NOVÁK, R. a kol. Doprava a zasilatelství. 2001, s. 279 - 280 
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Při železniční dopravě jsou komplexním ručitelem  železniční společnosti a zboží je 

přepravováno bez Karnetu či tranzitní průvodky T.1. 

Železniční nákladní list je výsledkem úmluvy COTIF – Úmluva o mezinárodní železniční 

dopravě. Má svoji přesně danou formu a vyplňuje se zásadně v jazyce země odeslání 

společně s překladem. 

 

 

4.1.3 Letecký nákladní list (AWB) 

 

Letecký nákladní list je dokladem o uzavření smlouvy na přepravu zboží, který 

doprovází zásilku od okamžiku jejího převzetí dopravcem až do jejího vydání příjemci.  

Odesílatel nebo agent předá dopravci písemné Pokyny pro vystavení leteckého nákladního 

listu. Dopravce potvrdí převzetí zboží k přepravě vrácením potvrzeného originálu leteckého 

nákladního listu. Odesílatel je dále povinen předat dopravci zvláštní písemné pokyny pro 

určité druhy zboží v soulady s předpisy. Odesílatel odpovídá za správnost a úplnost údajů 

uvedených v leteckém nákladním listu a je odpovědný za škodu, kterou dopravce utrpí 

proto, že údaje a prohlášení odesílatele o zboží byly nepřesné a neúplné. 

Obvykle se vydává ve 14 exemplářích, kde 1. až 3. kopie jsou originály a mají 

stejnou platnost. Označují se jako: 

 

• Originál 1 – (pro přepravce) 

• Originál 2 – (pro příjemce) 

• Originál 3 – (pro dopravce) 

 

4.1.4 Poštovní stvrzenka 

 

 V některých obchodních případech vystupuje jako dopravní doklad poštovní 

stvrzenka - např. dodání projektové dokumentace, apod. 
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Všechny jmenované dokumenty mají charakter pouze legitimační. 

 

 

4.1.5 Konosament (Bill of Lading – B/L) 

 

Nejrozšířenějším a zároveň nejdůležitějším dokladem v námořní přepravě je 

konosament (náložný list). 

Základní vlastností konosamentu je jeho legitimační charakter. To znamená, ze 

konosament je cenný papír a ten, kdo ho vlastní, disponuje zbožím, které je na něm 

napsáno.  

Jde o potvrzení dopravce o příjmu zboží a jeho odpovědnost za zboží, což je právě 

jednou ze složek cennosti konosamentu. Druhou vlastností je pak jeho oběžnost, 

vyplývající z převoditelnosti konosamentu. 

Dalším neoddělitelným principem konosamentu je jeho legitimační a prezentační 

funkce, která zahrnuje mimořádně důležitou skutečností, že oprávněný držitel konosamentu 

může převést své oprávnění ve formě jeho rubopisu (indosace) na jinou osobu. Rubopis se 

v praxi nejčastěji provádí připojením otisku firemního razítka a podpisu oprávněné osoby 

na rubu dokladu. Ta se tím stává vlastníkem předmětného zboží, protože převod 

konosamentu (pokud neobsahoval jiný úmysl zúčastněných stran) znamená i převod 

vlastnictví zboží. 

Tento dokument se vyplňuje v několika originálech a kopiích. Při tom musí všechny 

údaje konosamentu souhlasit s ostatními dokumenty a samozřejmě se skutečností - signa, 

adresy, váhy, kupující, prodávající, počet beden atd. Snahou je, aby konosamenty byly tzv. 

„čisté“ - bez poznámek (např. bedny jsou mokré, některá z beden je poškozená apod.), 

protože pak nemohou být použity u dokumentárních plateb. 

Pro svoji potřebu firma KGPI používá vlastní konosament, který po podpisu 

řidičem naloženého kamionu slouží jako důkaz předání zboží dopravci. 
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4.1.6 FIATA konosament (FBL) 

 

Tento dokument je výsledkem činnosti organizace FIATA a je zvláštním druhem 

dokumentu pro kombinovanou, resp. multimodální přepravu opírající se o tzv. Jednotná 

pravidla Mezinárodní obchodní komory v Paříži pro dokumenty kombinované přepravy. 

Multimodální přepravou je v tomto kontextu jakákoliv kombinace nejméně dvou různých 

oborů přepravy, např. silniční a železniční, námořní a silniční apod., na kterou je vystaven 

jediný dokument, jehož výstavce přejímá odpovědnost za provedení celé kombinované 

přepravy. 
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4.2 Celní dokumenty 

4.2.1 Jednotný správní doklad (JSD) 

 

Je to základní dokument v celním řízení při vývozu i dovozu, pořizovaný na 

tiskopisu (v ČR označený jako Jednotný správní doklad - JSD, případně pro více druhů 

zboží pro další druhy zboží Jednotný správní doklad doplňkový). Tímto dokumentem 

deklarant navrhuje propuštění zboží do celního režimu (dovoz, vývoz, uskladnění v celním 

skladu, tranzit apod.). Způsob vyplňování řeší příloha nařízení komise EHS č. 2454/93. 

Jedná se o poměrně komplikovaný formulář, který se ve všech kolonkách vyplňuje 

v číselných kódech a jeho vyplnění může firmě s malými praktickými zkušenostmi činit 

potíže. V takovýchto případech se proto jeho vyplnění doporučuje svěřit buď speditérovi 

nebo profesionálnímu celnímu deklarantovi (případně použít příručku). Vyplněný a 

podepsaný formulář v celé sadě s označením dle navrhovaného režimu, se předkládá 

celnímu úřadu společně s fakturou (musí vzájemně souhlasit údaje specifikující zboží 

včetně dodacích podmínek, země určení, dotčených stran apod.) a eventuálně dalšími 

doklady (přepravní doklady, licence, certifikáty apod.). 

Formuláře prodává SEVT (Statistické a evidenční vydavatelství tiskopisů) rozlišené 

pro dovozní či vývozní operace nebo v sadě umožňující vyznačit zda se jedná  

o doklad určený pro dovozní či vývozní operace. 

V sadě jsou vždy listy pro evidenci celního úřadu, pro evidenci statistického úřadu a 

pro deklaranta. Obvykle se používají sady o třech listech. Je možnost použití sad 

umožňující zároveň více režimů, v praxi se s nimi však nesetkáváme. 

V poslední době však došlo ke změně a vývozní JSD kolují pouze v elektronické 

verzi a na doprovodném dokladu v podobě čárového kódu, který si lze jednoduše 

vytisknout.  
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4.3 Záruční dokumenty 

4.3.1 Karnet TIR 11 

 

Je tranzitní doklad vydávaný sdružením IRU jež obvykle slouží jako záruka za 

splnění celního dluhu až do výše 50.000 USD v dotčených tranzitních zemích. 

Na jedno vozidlo nelze užít více než jeden tento doklad z důvodu ručení. Pro 

specifické zboží jsou vydávány specifické obdoby Karnetu (např. zboží s vysokým rizikem 

– maso, cukr, alkohol, cigarety nebo pro zboží neumožňující identifikaci celní závěrou).  

Zboží přepravované na podkladě Karnetu TIR podle ustanovení Úmluvy TIR 

nepodléhá u pohraničních celnic placení, nebo skládání dovozních, nebo vývozních cel  

a poplatků a u pohraničních celnic má být podrobeno jen namátkové kontrole. Aby byla 

zaručena přeprava zboží s minimálními potížemi při tranzitu a zároveň s maximálními 

zárukami pro celní správy ve všech tranzitních zemích, je do systému TIR zakotveno pět 

základní požadavků - pět základních pilířů tranzitního systému TIR: 

 

• Zboží je přepravováno v celně bezpečných (zaplombovaných) vozidlech nebo 

kontejnerech. 

• Ohrožená cla a daně jsou po dobu přepravy zajištěna mezinárodně platnou zárukou. 

• Zboží je doprovázeno mezinárodně uznávaným Karnetem, který vstupuje  

v platnost v zemi odeslání a který slouží jako kontrolní doklad v zemi odeslání, 

tranzitu a zemi určení. 

• Kontrolní opatření celních úřadů, uskutečněná v zemi odeslání, jsou uznávaná  

v tranzitních zemích i zemi určení. 

• Kontrolovaný přístup dopravců i vydávajících a záručních sdružení do systému 

TIR.12 

                                                 
11 Transports Internationaux Routiers (Mezinárodní silniční doprava) 
12 Pro dopravce [online]. c2005 [cit. 2009-03-24]. Dostupný z WWW: <http://www.prodopravce.cz/sluzby-
28.php>. 
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Přepravy na podkladě Karnetu TIR je možné provádět pouze v rámci smluvních 

zemí Úmluvy TIR, ve kterých působí vydávající a záruční sdružení a celní orgány přijímají 

Karnety TIR. V zemích, které pouze ratifikovaly, přijaly, schválily nebo přistoupily 

k Úmluvě TIR a nesplňují výše uvedené podmínky není přeprava na podkladě Karnetu TIR 

možná. 

 

 
Zdroj: www.iru.org 

  Smluvní země, kde není možno provádět přepravy TIR 

  Země, kde je možno provádět operace TIR 

  Přistupující země 

  Země jevící zájem 

  Vyjednávající země 

 Obrázek 2 - Úmluva TIR ve světě 

 

Operace TIR může být provedena přes více celnic odeslání a určení, ale celkový 

počet celnic odeslání a určení nesmí překročit  čtyři a všechny celnice odeslání musí být  

z téže země a celnice určení nesmí být ve více než dvou zemích. Vzhledem k problémům, 

které se vyskytly v praxi, kdy docházelo k rozsáhlému zneužívání výhod TIR, došlo  

k určitému omezení, které se v současné době vztahuje na přepravu určitých druhů zboží, 

zejména alkoholu a tabáku. Situace se v tomto směru mění a je třeba si aktuální stav 
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ověřovat dotazem u odborníků, nebo přímo u Sdružení silničních dopravců (Česmad 

Bohemia), které je pověřeno vydáváním Karnetů TIR. 

 

 

4.3.2 Přeprava zboží s hodnotou vyšší než 50.000 USD 

 

Hodnota zboží není rozhodující, Karnet TIR ručí za předpokládaný celní dluh do 

výše 50.000 USD, tj. především za clo a daně,  které na přepravovaném zboží váznou.  

V případě, že ručení 50.000 USD není pro celní orgány postačující, je možno provést 

přepravu soupravou vozidel na podkladě dvou Karnetů TIR, přičemž každý z obou Karnetů 

ručí za jeden celně uzavřený (zaplombovaný) prostor. 

Ručení na jeden návěs či přívěs nelze však v žádném případě navyšovat vypsáním 

několika Karnetů TIR. V případě, že předpokládaný celní dluh přesahuje výši ručení, záleží 

na posouzení celníka, zda bude při předmětné přepravě požadovat celní doprovod (placený 

dopravcem), či poukáže Karnet na následující celní úřad obvyklým způsobem. V žádném 

případě nemůže požadovat dodatečné ručení. 

Karnet obsahuje dva obalové listy a sérii tzv. kmenových a útržkových listů, dále 

obsahuje tzv. manifest a tiskopis tzv. havarijního protokolu. Každý Karnet TIR má své 

vlastní identifikační číslo a je jako dokument zásadně nepřenosný. 

Ve všech členských státech systému TIR má Karnet zcela jednotný obsah  

a strukturu. První, obalová strana je vytištěna francouzsky a anglicky. Druhá strana 

obsahuje francouzsky psané znění pravidel systému TIR a třetí strana totéž v angličtině. 

Zadní strana obalu obsahuje ústřižek s evidenčním číslem Karnetu, který lze použít 

při eventuálním zadržení Karnetu (např. celními úřady). Jde vlastně o potvrzení zadržení 

Karnetu, které dostane řidič spolu s protokolem o zadržení. 

Manifest o zboží (tzv. žlutý manifest) je prvním listem tiskopisu Karnetu a je 

vytištěn v jazyce vydávajícího státu. Rovněž obsahuje útržkový a kmenový list č. 1 a 2. 

Tento list není určen pro celní úřady. Účelem je usnadnění vyplňování Karnetu TIR  

a celní prohlídky. 



30 

Vnitřní strany Karnetu se používají při průjezdu státních hranic, resp. při 

pohraničních celních kontrolách. Dále Karnet obsahuje tiskopis havarijního protokolu. 

Každá strana celého tiskopisu musí být správně vyplněna, jinak ji celnice nepotvrdí. 

Karnety existují s 4, 6, 14 a 20 listy. Záleží na počtu států, přes které zboží pojede. 

Každý druh Karnetu má také jinou platnost – od 20 do 45 kalendářních dnů, některé lze i 

prodloužit o 15 dnů. Samozřejmě se liší také cenou13. 

Také tento doklad byl inovován o čárový kód, který veškeré potřebné informace 

přenáší do systému NCTS. Elektronická forma funguje zatím pouze v rámci EU. 

 

 

4.3.3 New Computerized Transit System (NCTS) 

 

Obdobou Karnetu TIR je dohoda o tranzitu zboží v režimu NCTS, kde stěžejní 

evidence o pohybu a identifikaci zboží je vedena v elektronické podobě, tudíž snadněji 

dohledatelná a „papírové“ doprovodné doklady s čárovým kódem slouží pouze k orientační 

kontrole. V blízké budoucnosti bude tento mezinárodně propojený elektronický systém 

sloužit také pro sledování vývozních operací do třetích zemí a zjednoduší tak potvrzování 

výstupu zboží pro daňové účely a také pohyb zboží v režimu tranzitu pod Karnet TIR. 

 

                                                 
13 Cena se pohybuje od 900,- do 1.800,- Kč. 
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4.3.4 Karnet ATA 

 

Je mezinárodní celní doklad pro dočasný vývoz a dovoz zboží.Tento doklad se 

používá pro dočasný vývoz a dovoz zboží určeného k vystavování nebo použití na 

výstavách, veletrzích nebo podobných příležitostech, pro dočasný vývoz a dovoz zařízení k 

výkonu povolání, jakož i obchodních vzorků a reklamních filmů. Karnet ATA tak nahradí 

ve vývozním státě vývozní celní prohlášení (tzv. vývozní záznamku), které deklarant 

podává na žlutých listech, v dovozním státě nahrazuje dovozní celní prohlášení (podává se 

na bílých listech). Modré listy Karnetu se používají jako tranzitní celní prohlášení. Výhoda 

při použití Karnetu spočívá zejména v zajištění celního dluhu prostřednictvím mezinárodně 

uznávaného ručitele. Funkci vydávajících a současně záručních organizací zde plní 

obchodní a hospodářské komory jednotlivých smluvních stran, sdružené v Mezinárodní 

obchodní komoře v Paříži. Vlastníkem zboží dočasně dováženého k výše uvedeným 

účelům na území dovozního státu musí být zahraniční osoba. 

Hodnota zboží vyváženého z České republiky na Karnet ATA nesmí přesáhnout  

5 milionů Kč. Podle ceny zboží se také řídí prodejní cena Karnetu. Platnost Karnetu nesmí 

být delší než jeden rok od vystavení. V naší republice je vydávající a současně  

i ručící organizací Hospodářská komora se sídlem v Praze. Vůči této komoře uplatňuje své 

nároky celní správa a jí se také vracejí použité Karnety. 

Použití Karnetu ATA šetří finanční prostředky a čas (skutečná úspora se odhaduje 

nejméně na 1 % hodnoty zboží krytého Karnetem ATA, při dočasném vývozu a dovozu 

zboží krytého Karnetem ATA se neskládá v zemi dočasného dovozu celní jistota  

v devizách), zajišťuje rychlé celní odbavení a snadnou manipulaci s vyváženým zbožím.14 

 

 

 

 

 
                                                 
14 NOVÁK, Radek. Mezinárodní kamionová doprava. 1998, s. 185 - 190 
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Omezení použití Karnetu ATA: 

 

• územní - Karnet lze použít jen ve smluvních zemích, kterých je v současnosti téměř 

60 

• časové - doba platnosti Karnetu je maximálně 1 rok od data vystavení, celní úřady 

mohou dobu platnosti přiměřeně zkrátit  

• věcné - Karnety ATA kryjí dočasný vývoz a dovoz především těchto předmětů: 

 

o zařízení potřebná pro výkon povolání (nekryjí zařízení určená pro stavební  

a zemní práce)  

o zařízení určená pro vystavování nebo předvádění  

o obchodní vzorky  

o vědecko-výzkumný materiál  

o předměty, které mají být v zahraničí opracovány či opraveny, nebo které 

jsou určeny k prodeji, nelze dočasně vyvážet na Karnet ATA. 
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4.4 Dokumenty osvědčující původ zboží 

4.4.1 Průvodní osvědčení (EUR.1) 

 

Průvodní osvědčení se skládá ze tří částí a těmi jsou průvodní osvědčení, kopie 

průvodního osvědčení určená pro vývozce a žádost o průvodní osvědčení. Průvodní 

osvědčení obsahuje informace o vývozci a dovozci, popis zboží, celní indosaci a prohlášení 

vývozce. Průvodní osvědčení se používá, pokud cena přepravovaného zboží přesáhne 

částku 6.000 EUR. Jestliže je cena nižší než 6.000 EUR, potom postačí prohlášení na 

faktuře. 

Univerzální použití, kromě vývozů ze zemí GSP (Generalized System of 

Preferences, Všeobecný systém preferencí): 

 

• originál potvrzený celními orgány ve vývozní zemi nebo zemí pověřený orgán 

(např. Mexiko, Chile) 

• originál potvrzený schváleným vývozcem zvláštním razítkem 

• originál potvrzený předem razítkem celních orgánů vývozní země (Tunis, Maroko) 

 

Na základě dvoustranných čí vícestranných dohod jsou poskytovány preference pro 

původní výrobky ve formě snížení nebo úplného osvobození od cla. Původ zboží může být 

prokázán dokladem EUR.1 nebo prohlášením o původu zboží na doprovodném dokladu 

(např. na faktuře). Do hodnoty 6.000 EUR může toto prohlášení vystavit každý vývozce při 

dodržení určitých pravidel, nad hodnotu 6.000 EUR pouze schválený vývozce uznaný 

danou autoritou země a identifikovaný autorizačním číslem. 

Průvodní osvědčení lze vystavit dodatečně, zrovna tak jako duplikát. 
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4.4.2 Osvědčení o původu (Certificate of Origin) 

 

Uplatňování celně tarifních úlev, o které může dovozce požádat je zcela logicky 

vázáno na prokazování původu tohoto zboží. Původ zboží je potvrzován jednotnou formou, 

na předepsaných formulářích. 

Nemusí-li být Osvědčení o původu zboží potvrzeno Komorou, stačí prohlášení od 

dodavatele.  

Několik zemí vyžaduje při dovozu zboží speciální certifikáty o původu zboží (např. 

JAR požaduje Osvědčení o původu pro vývoz zboží do JAR - Declaration of Origin for the 

export of goods to the Republic of South Africa). 

Při zjišťování specifik jednotlivých zemí - pokud se týče celních dokumentů - lze  

s výhodou využít internetové stránky národního celního úřadu dané země. Celosvětový 

přehled internetových adres nabízí na svém webu Světová celní organizace WCO. 

 

 

4.4.3 A.TR 

 

Používá se pouze v rámci celní unie mezi EU a Tureckem. Není důkazem původu, 

ale prokazuje, že clo bylo již vybráno. 

 

1. originál potvrzený celními orgány, 

2. originál potvrzený zvláštním razítkem schváleného vývozce, 

3. originál potvrzený předem razítkem celních orgánů. 

 

Osvědčení lze vystavit dodatečně, zrovna tak jako duplikát. 
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4.4.4 FORM A 

 

K prokazování původu zboží ze zemí GSP, na které jsou poskytovány jednostranné 

celní preference v rámci Všeobecného systému preferencí se používá doklad o původu 

zboží označovaný FORM A a potvrzený obchodní (hospodářskou) komorou v zemi 

původu. Preferenční (tedy snížené) clo se vyměřuje po předložení tzv. dokladu FORM A, 

společně s obchodní fakturou. Doba platnosti od vystavení je 10 měsíců. 

Originál potvrzený státní institucí ve vývozní zemi GSP nebo norskými nebo 

švýcarskými celními orgány v případě výměny osvědčení: 

 

• pro jedinou zásilku, nebo 

• sérii zásilek během 3 měsíců (dovoz z Albánie, Bosny a Hercegoviny, Srbska, 

Černé Hory a Kosova). 
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4.5 Ostatní dokumenty 

4.5.1 Certifikát o prohlídce/inspekci 

 

Tento certifikát potvrzuje shodu odesílaného zboží s údaji uvedenými na obchodní 

faktuře (tj. ověření zejména množství, kvality zboží, druhu a kvality obalů, úplnost a 

neporušenost dodávky zboží). Tato inspekce se provádí před odesláním zboží, řada zemí ji 

při dovozu zboží výslovně požaduje a vydává seznamy organizací pověřených k jejímu 

provedení. 

Nejvíce certifikátů o prohlídce zboží vydává ročně firma SGS se sídlem v Ženevě, 

která má své hlavní pobočky ve více než 70 zemích světa. Dalšími ve světě uznávanými 

inspekčními firmami jsou: 

 

• Bureau Veritas Quality International, která byl založena v Paříží již v roce 1828 

• Švýcarská Cotecna Inspection S.A. 

• Z českých firem tuto činnost provádí Bureau Veritas Czech Republic 

 

Firma KGPI služeb žádné podobné společnosti nevyužívá. Má vlastní inspektory 

s potřebnými osvědčeními, certifikáty a především obrovskými zkušenostmi. Ti navštěvují 

výrobce už během výroby. Po převozu výrobků ke konečnému zákazníkovi  posílá své 

inspektory na finální kontrolu sestavení už sám výrobce. 
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4.5.2 Povolení pro převoz nadrozměrných15 nebo zvlášť těžkých předmětů 

 

Je-li převážené zboží větších rozměrů nebo vyšší hmotnosti, je nutné si obstarat 

povolení na jeho převoz. Toto povolení má pak u sebe řidič vozidla nebo vedoucí 

transportu. 

Pro firmu Beltechnoservice toto povolení zařizoval zaměstnanec KGPI (spedice či 

místní dopravce by si to zařídil samozřejmě sám). Žádost se podává na Odboru pozemních 

komunikací Ministerstva dopravy. 

Na vydaném rozhodnutí je napsáno, o jaký druh zboží jde, typ a SPZ vozidla, 

všechny potřebné hmotnosti a rozměry. Také je dáno, kudy vozidlo musí jet, v jakém 

časovém období a jak musí být označeno (výstražná světla ap.), případně je určeno, zda 

vozidlo má mít s sebou technický doprovod v podobě doprovodných aut. Touto činností se 

zabývají specializované firmy (pokud tuto službu nenabízí sám dopravce/spedice). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3 – Přeprava pláště kolony s doprovodem (Královopolská a.s., Brno) 

 

                                                 
15 Podle R. Nováka by mělo být správně označováno jako nadgabaritní. 
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Obrázek 4 – Přeprava skidu PSA Unit (Portugalsko) 

 

4.5.3 Balící (dodací) list 

 

 Někdy jsou též používána označení konsignace, specifikace. Je to podrobný seznam 

zboží podle jednotlivých druhů a množství v zásilce. Jedno vyhotovení se vkládá buď do 

zásilky, nebo se upevňuje na vnější straně obalu (bedny) zásilky. Jde o důležitý dokument, 

který usnadňuje a urychluje celní odbavení. 

 

4.5.4 Signo 

 

Při nakládce se také umisťují na zboží firemní signa. Obsahují: odesílatele, 

příjemce, místo dodání, číslo kontraktu, pořadové číslo coli, rozměry a hmotnosti. Případné 

bezpečnostní, výstražné a manipulační značky (piktogramy) jsou již vyznačeny 

dodavatelem (výrobcem) a to přímo na balení zboží. 
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Obrázek 5 - Příklad nezvyklého signa nastříkaný barvou přímo na obal zařízení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 6 - Klasické firemní signo 
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55  DDookkuummeennttyy  ff ii rr mmyy  

5.1.1 Faktura 

 

 Základním inkasním dokumentem je obchodní faktura. Vystavuje ji prodávající  

v několika originálech, které mají stejnou právní platnost. 

Pro kupujícího je to platební doklad, plnící několik účelů: 

 

• evidenční 

• účetní  

• daňový  

• celní  

• bankovní  

• příp. další. 

 

Prodávající ve faktuře vyúčtovává kupujícímu dodané zboží, tedy stanovuje částku, 

kterou tento musí zaplatit ve stanovené lhůtě. Faktura má náležitosti, které se mohou země 

od země poněkud lišit v důsledku jiné právní úpravy, nebo odlišných místních zvyklostí. 

Rozdílné mohou být i požadavky formálního charakteru. Základní sdělení obsažené ve 

faktuře jsou však do značné míry celosvětově ustálena (označení „faktura“, udání jejího 

pořadového čísla, datum vystavení, datum splatnosti, přesné označení kupujícího a 

prodávajícího, adresa peněžního ústavu prodávajícího včetně čísla jeho účtu, cena za 

jednotku množství zboží a cena celkem vždy s uvedením měny, poskytnutá skonta a rabaty, 

způsob platby a další údaje). Je to doklad nezbytný pro celní projednání (pokud se k tomu 

nevyžaduje jiný dokument) a pro splnění podmínek akreditivu. Zpravidla se neověřuje. Je 

to podklad pro platbu za dodané zboží. Přílohou faktury bývá balící list, který specifikuje 

obsah jednotlivých přepravních obalů (beden apod.) zásilky, do kterého (nebo na který) se 

jeho jedno vyhotovení umisťuje. 
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5.1.2 Konzulární faktura 

 

Je zvláštním druhem faktury. Může být kupujícím vyžadována pro udělení dovozní 

licence, eventuálně pro celní projednání. Bývá na zvláštním, úředně vydaném formuláři a je 

ověřena (legalizována) konzulátem země kupujícího, který je místně příslušný zemi sídla 

prodávajícího. Podkladem pro její vystavení je obchodní faktura. 

 

 

5.1.3 Celní faktura 

 

Může být v některých zemích požadována místo konzulární nebo obchodní faktury 

pro celní projednání. Je ověřována pouze obchodní komorou v místě prodávajícího, je však 

doplněna některými dalšími doklady (potvrzení o hodnotě zboží včetně potvrzení o hodnotě 

na trhu v zemi vývozce, číslo celního harmonizovaného systému, potvrzení o zemi původu, 

potvrzení o nezávadnosti obalu apod.). Obsahuje dále některá prohlášení, kterými je 

doloženo, že prodávající neposkytuje kupujícímu žádné další výhody, slevy a odměny než 

ty, které jsou na faktuře uvedeny apod. Slouží jako podklad pro výpočet výše cla a daní v 

zemi určení. Jde tedy o kombinovaný doklad, který by mohl být zařazen i mezi celní 

doklady. 

 

 

5.1.4 Proforma faktura 

 

Předběžnou fakturu (někdy se též označuje jako faktura pro forma) dodává 

prodávající kupujícímu před dodávkou zboží, aby ho informoval o typech výrobků, jejich 

množství, ceně o ostatních důležitých specifikacích. Slouží kupujícímu k získání dovozní 

licence (je-li potřebná), k žádosti o výměnu jeho tuzemské měny za zahraniční (je-li to 

potřeba), k otevření akreditivu. Může plnit i funkci nabídky. Vystavuje se v době, kdy ještě 
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nejsou dohodnuty všechny podmínky připravované obchodní transakce. Není to obchodní 

faktura, i když může být vyplněna na stejném (nebo velmi podobném) formuláři. Není to 

podklad pro zúčtování. 

 

 

5.1.5 Plná moc 

 

KGPI má s firmou DHL Exel Supply Chain, s.r.o. uzavřenou mandátní smlouvu, 

což je smlouva o zastupování jménem a na účet mandanta, která obsahuje druh a rozsah 

služeb poskytovaných mandantářem: 

 

• zastupování mandanta v celním řízení na základě smlouvy a jeho plné moci ve 

smyslu § 107 celního zákona a to jak v tuzemsku tak i v zahraničí, 

• vystavování celních dokladů, jejich předkládání celním úřadům a zajišťování 

ostatních úkonů souvisejících s celním řízením, 

• v celním řízení, kde je nutno podle pokynů celního úřadu zajistit celní dluh, 

• při reexportním řízení provádění neutralizaci dokladů o hodnotě zboží – výměnou 

faktur pro přímé a nepřímé reexporty. 

 

Součástí této smlouvy je i plná moc opravňující tyto úkony vykonávat za mandanta. 

 

Další plnou moc od jednatelů společnosti má pracovník KGPI, který je oprávněn 

jménem firmy zajišťovat dopravu a vyřizovat celní záležitosti. 
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66  CClloo  aa  cceellnníí  řříízzeenníí  mmiimmoo  EEUU  

 

Celní řízení je nedílnou součástí každé mezinárodní obchodní transakce, má dopad 

na financování celé operace, je důležité z hlediska kontroly pohybu zboží a výběru cla  

a dalších daní a poplatků v zemi dovozu. Legislativa, která celní řízení reguluje se může  

v jednotlivých státech do značné míry vzájemně lišit. 

Vynecháme-li případ, kdy prodávající dodá kupujícímu zboží již proclené 

(podmínka Incoterms - DDP Delivered Duty Paid - S dodáním clo placeno), spadá celní 

řízení v zemi dovozu do povinností kupujícího. 

Celní orgány země dovozu proto zpravidla požadují alespoň tyto dokumenty: 

 

• faktura za zboží 

• osvědčení o původu zboží 

• balící listy 

• další doklady - např. fakturace služeb (doprava) materiálů (obaly) či licenčních 

poplatků přímo ovlivňujících hodnotu zboží v zemi přijetí  

• doklad (JSD) popř. akt jímž dovozce vyjádří vůli jak bude se zbožím nakládat – 

navržení celního režimu. 

 

 

77  TTaarr ii ffnníí  kkllaassii ff iikkaaccee  zzbboožžíí  

 

V současné době jsou běžně používány pouze dvě klasifikace zboží: 

 

• SITC - The Standard International Trade Classification  

Jde o pětimístnou číselnou specifikaci zboží zavedenou OSN. Tato klasifikace obsahuje 

asi 3.500 položek zboží. V současné době slouží tato specifikace zboží spíše pro 

zajištění statistických dat, zpracování přehledů o obchodu atd. V celním systému se 
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příliš nepoužívá, snad s výjimkou dodávek pro organizace OSN (tj. např. FAO, 

UNIDO, různé formy humanitární pomoci a další) nebo Světové Banky (WB) a vůbec 

dalších institucí nějakým způsobem propojených na OSN.  

 

• HS - Harmonised System 

je mezinárodně dohodnutý systém číselné specifikace zboží, založen na 10 místném 

kódovacím systému. Celkem obsahuje cca 6.500 položek, každá označena popisem a 

číslem, které je uváděno ve všech dokumentech vyžadujících identifikaci zboží. 16 

 

 

88  VVýýppooččeett     aa  ooddvvoodd  ccllaa  

 

Clo se platí pouze při dovozu ze zemí mimo Společenství. Je také možné použít 

zjednodušený postup při ukončování režimu tranzit (používaný např. ve firmě DHL Exel). 

Kamion s nákladem dojede na místo určení. Spedice zkontroluje dokumenty  

a porovná se skutečností. Příjezd zásilky se oznámí celnímu úřadu elektronickou formou. 

Ten do 30 minut vykládku povolí nebo nahlásí kontrolu zboží. Není-li žádná reakce do 90 

minut, začne vykládka automaticky. Její konec je opět elektronicky oznámen celnici. 

Následující den jsou dokumenty fyzicky předloženy celnímu úřadu. Na základě dovozního 

JSD je vyměřeno clo, DPH vyměřuje celní úřad pouze osobám neplátcům DPH, plátci DPH 

si DPH vyměří sami. Třetí list JSD se odešle dovozci, který danou sumu poukáže na účet 

celního úřadu vedený u ČNB, každý útvar má zřízen vlastní účet a každému případu je 

přidělen variabilní symbol. 

 

 

 

                                                 
16 BusinessInfo.cz [online]. c1997-2009 [cit. 2009-03-26]. Dostupný z WWW: 
<http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/manual-exportera/dokumenty-v-zahranicnim-
obchodu/1001370/38626/>. 
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99  CCeellnníí  řříízzeenníí  

  

Vstupem do Evropského společenství odpadlo celní řízení při obchodu uvnitř unie, 

údaje nutné pro statistické vyhodnocování jsou vykazovány systémem Intrastat. 

 

 

1100  II nnttrr aassttaatt   

 

Intrastat je systém sběru dat pro statistiku obchodu se zbožím mezi členskými státy 

unie. Do Intrastatu se vykazují údaje o zboží, které má status Společenství a nepodléhá tak 

celnímu dohledu ani nevzniká povinnost předkládat ho celním orgánům k provedení 

celního řízení s podáním celního prohlášení. Systém Intrastat je povinný pro všechny 

členské státy Evropské unie, není však jednotný v oblasti sběru prvotních údajů (např. ve 

formě výkazu, organizačním zabezpečení). 

 Povinnost evidence v systému Intrastat je dána ustanovením předpisů Evropské unie 

a tato ustanovení jsou pro ČR upravena celním zákonem (§ 319) a příslušnou prováděcí 

vyhláškou k němu (vyhláška č. 201/2005 Sb. – platná od 1.7.2005 ), případně směrnicí 

ČSÚ. 

 

 

10.1 Vykazování Intrastatu 

Vykazování dat do Intrastatu se týká osob, které překročí osvobozující hodnotový 

práh zvlášť pro přijetí zboží (osm miliónů Kč) a zvlášť pro odeslání zboží (osm miliónů 

Kč). Překročení osvobozujícího prahu si sleduje každý subjekt, který by se mohl stát 

zpravodajskou jednotkou sám, zvlášť za odeslání a zvlášť za přijetí zboží, a to v rámci 

každého běžného kalendářního roku (počínaje 1. lednem). 



46 

Zpravodajskou jednotkou je právnická nebo fyzická osoba, zaregistrovaná v ČR 

jako plátce  DPH, která má povinnost poskytovat do Intrastatu stanované údaje o zboží 

odeslaném do jiného členského státu nebo přijatém z jiného členského státu EU. 

Výkazy s údaji pro Intrastat se předávají příslušným celním úřadům jednou 

měsíčně, nejpozději do 15. pracovního dne měsíce následujícího po vykazovaném období. 

Do výkazů jsou uváděny souhrnně za jeden měsíc. 

Ve výkazu pro Intrastat  je třeba zaznamenat každý pohyb zboží mezi členskými 

zeměmi Evropské unie při vnitrounijním obchodu. Transakce, jejichž předmětem jsou 

pouze služby, jsou ze styku Intrastat vyloučeny. Podkladem pro vyplňování výkazu 

Intrastatu jsou zejména údaje z účetnictví firmy nebo z její evidence o pohybu zboží.  

Využívat je možné též: 

 

• prodejní a nákupní faktury 

• dopravní dokument nebo dodací listy 

• smlouvy nebo objednávky, které určují, zda se jedná o nákup nebo prodej 

 

DPH je navraceno na základě potvrzených dodacích dokladů, Intrastat pouze eviduje. 
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1111  PPooppiiss  vvýývvoozzuu  ddoo  BBěělloorr uusskkaa  

11.1 Před vstupem České republiky do EU 

Písemný návrh na proclení se podával na formuláři JCD (Jednotná celní deklarace), 

který měl 3 listy (pro celnici, statistiku a deklaranta). Vedle JCD se používaly další 

doklady: 

 

• Mezinárodní nákladní list (CMR) 

• Osvědčení o původu 

• Povolení k vývozu – licence (týká se jen některých druhů zboží na základě povolení 

ministerstva zahraničního obchodu) 

• Karnet TIR 

• Ostatní doklady: 

• celní faktura 

• osvědčení o zdravotní nezávadnosti 

 

Na vnitrostátní celnici byl náklad zkontrolován v souladu s celním prohlášením  

a propuštěn do režimu vývozu nebo tranzit. To znamenalo nasazení celní uzávěry a její 

zapečetění otiskem celních kleští do olověné celní plomby. Byl-li Karnet TIR shledán řádně 

vyplněným, byl zapsán do elektronické evidence, byly do něj vyznačeny evidenční znaky 

celních závěr a indosován. Tímto došlo k otevření Karnetu TIR. Pak kamion odjel pod celní 

uzávěrou na předepsaný hraniční přechod mezi Českou republikou a Evropskou unií. Zde 

vjel do celního prostoru, kde byl odbaven. Zkontroloval se útržkový list a neporušenost 

celní uzávěry. Pak byl z Karnetu TIR oddělen útržkový list, který se odeslal na celnici 

odjezdu. Tranzitní celnice v Karnetu TIR potvrdila vždy jen příslušný kmenový list, který 

zůstal součástí Karnetu TIR. V každém státě tranzitní celní operace se použily dva útržkové 

a dva kmenové listy, jeden na vjezdu a druhý a výjezdu.17 

                                                 
17 NOVÁK, Radek. Mezinárodní kamionová doprava. 1998, s. 179 
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Tímto způsobem probíhaly všechny tranzitní celní kontroly s tím, že následující 

tranzitní celní úřad kontroloval předchozí kmenové listy. Potvrdil jemu příslušný útržkový 

list, který odeslal na celnici odjezdu a rovněž potvrdil i kmenový list zůstávající nadále 

v Karnetu TIR. Na všech celnicích se kontrolovala pouze fyzická neporušenost celní 

uzávěry kamionu. Celní uzávěra se v případech nadrozměrného nákladu nedávala. Zboží se 

pouze kontrolovalo podle Karnetu TIR (případně CMR). Používal se klasický formulář 

Karnetu TIR s přeražením Heavy or Bulky Cargo (těžký nebo rozměrný náklad). 

Uzavření (nebo také uvolnění, ukončení) Karnetu TIR bylo provedeno  

na vnitrostátním celním úřadě v zemi určení. Byly prověřeny všechny kmenové listy  

a došlo k fyzické kontrole přepravovaného zboží a následnému proclení. 

Použitý Karnet TIR se vrátil dopravci, který jej odevzdal zpět vydávajícímu  

národnímu záručnímu sdružení. Ten prověřil celý průběh tranzitní celní operace a Karnet 

TIR tzv. vymazal. Použité Karnety TIR se vrátily mezinárodnímu záručnímu sdružení IRU 

v Ženevě, kde byly opět zkontrolovány a poté archivovány. 
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Obrázek 7 - Schéma oběhu Karnetu TIR 

 

Karnet nahrazuje zaplacení peněžní záruky při přejezdu státní hranice. Skládání 

peněžní záruky při přejezdu státních hranic se v podstatě neužívá, protože jde o velkou 

sumu peněz, kterou musí mít řidič u sebe v hotovosti. Další možností je pronajmutí si 

celního doprovodu a následná cesta v konvoji, což rovněž firma nevyužívala. 

V KGPI je také dobrým zvykem si celou nakládku fotografovat a to nejlépe tak, aby 

na snímcích byl vidět stav obalů a nakládaného zboží, jeho umístění na ložné ploše a také 

státní poznávací značky nakládaného kamionu a jeho návěsu. Později to může sloužit jako 

důkaz při možných reklamacích a neshodách. 
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11.2 Po vstupu České republiky do EU 

Vývoz do třetích zemí mimo území Společenství je stejný, jako před vstupem ČR 

do EU. Rozdíl je v omezeních, která se při vývozu řídí dohodami uzavřenými EU a ne 

pouze ČR. 

Při převzetí zásilky na místě naložení dopravce zkontroluje správnost údajů 

v nákladním listě o počtu kusů, značkách, číslech a viditelný stav zásilky a jejího obalu. 

Případné nesrovnalosti musí být uvedeny v nákladním listě. Dále se musí přiložit doklady 

potřebné k celním a dalším úředním jednáním prováděným před vydáním zásilky. 

Dopravce je osoba s dispozičním právem ke zboží, tudíž může navrhnout propuštění do 

celního režimu - tranzit. 

Poté řidič s kamionem odjede k příslušnému celnímu úřadu. Musí předložit 

mezinárodní nákladní list (CMR), celní faktury, jednotné celní prohlášení (JSD)  

Zde celní úřad ověří JSD a pokud se jedná o celovozovou zásilku, uzavře celní uzávěrou 

vozidlo a otevře Karnet TIR. Na zadní straně JSD uvede číslo Karnetu TIR a celní závěry  

a potvrdí, že zboží opustilo území EU. Tento list JSD pak slouží jako doklad k odpočtu 

DPH.  

Pokud kamion cestou ještě přikládá jiné zboží, potvrzení o opuštění dává až celní 

úřad na vnějších hranicích Unie (v tomto případě v Polsku). Zde se také uzavře JSD,  

na které se uvede číslo Karnetu TIR a celní závěry. Celní úřad si také ponechá stránku 

z Karnetu TIR. 

 Na základě Karnetu TIR dojede na celní úřad určení, kde proběhne celní odbavení 

obdobně jako v České republice. Řidič si nechá potvrdit mezinárodní nákladní list (CMR)  

o předání zboží příjemci. 
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1122  MM oožžnnáá  řřeeššeenníí  zzmměěnnyy  ddoopprr aavvnnííhhoo  sscchhéémmaattuu  

 

 Pro začátek mohou být řešení daného dopravního problému dvě. 

 

12.1 Varianta A 

 

 Tato varianta spočívá přímo v základech domluvených dopravních podmínek. Šlo 

by o změnu dodacích podmínek z EXW místo naložení Incoterms 2000 na DDU Bělorusko, 

Novopolock Incoterms 2000. To znamená, že veškerou dopravu k zákazníkovi do 

Běloruska by zajišťovala sama firma KG Process Innovations přes nějakého vlastního 

dopravce. Dodáním do závodu v Bělorusku by byly splněny dodací podmínky. 

 Tím by odpadla zdlouhavá komunikace, firma by s vlastním přepravcem 

komunikovala přímo bez prostředníků. Případné problémy by se odstraňovaly rychleji a 

efektivněji a to nejen z hlediska jazykového a firemně-kulturního, ale také z hlediska 

dosažitelnosti (předpokládáme-li sídlo vedení dopravce v Brně či okolí). 

   

 

12.2 Varianta B 

 

 Druhá varianta nabízí běloruskému zákazníkovi vlastní podíl dopravy v případě, že 

by nesouhlasil s předešlou variantou a chtěl by nadále využívat služeb své dceřiné dopravní 

společnosti Beltechnoservice. 

 KG Process Innovations by jako v prvním případě měla svého stálého dopravce, 

který by zajišťoval jen svoz zboží od subdodavatelů do centrálního skladu nedaleko Brna 

(např. do Pohořelic, kde sídlí DHL Exel). Zde by bylo zboží opatřeno veškerou potřebnou 

dokumentací a byly by zde také otevřeny Karnety TIR. Po určitých objemech by byl 
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zákazník informován, aby poslal vozidla k naložení. Tím by byl zajištěn celkem pravidelný 

a objemný tok materiálu a nedocházelo by ke zbytečnému plýtvání času, jak je tomu 

například teď, kdy dojede každý den jen jedno auto a na dané místo se musí z KGPI 

dojíždět. 

 U této varianty by bylo také možné vypustit vlastního dopravce KGPI s tím, že 

subdodavatelé by zboží vozili do Brna sami a tato doprava by byla zahrnuta v ceně zboží. 

 Díky této variantě je možná stoprocentní kontrola zboží před odesláním konečnému 

zákazníkovi, navíc běloruské kamiony budou vždy optimálně vytíženy, což je jeden 

z předpokladů efektivní dopravy. 

 

 

12.3 Ekonomický dopad 

 

U varianty A by cena kontraktu byla pro konečného zákazníka pochopitelně vyšší o 

částky naúčtované dopravcem, na druhou stranu by zákazníkovi odpadla jakákoliv starost 

s vyřizováním dopravy a celního řízení. Bohužel je zde velká nevýhoda pro zákazníka 

v ceně celého kontraktu, protože běloruský dopravce nabízí zcela bezkonkurenční cenu, 

která může být až o 30% nižší, než u českých dopravců. A takový rozdíl je vcelku zásadní a 

hovoří proti této variantě. 

U varianty B by byla cena pro zákazníka vyšší (oproti dnešku) o cenu dopravy od 

subdodavatelů do Brna, skladování a dvojité manipulace s nákladem, naopak zase nižší o 

náklady dojíždění pracovníka KGPI na destinace nakládek, což je ovšem k celkové ceně 

kontraktu mizivé procento. Celkově by byla cena nižší než u Varianty A, ovšem za cenu 

komfortu, kdy musí zákazník opět vynakládat nějaké úsilí. Nevýhodou je zde ale opět cena 

dopravy od subdodavatelů do Brna, která bude nepochybně vyšší než v případě vlastní 

dopravy zákazníkem. 

Myslím si, že i kdyby nějaký náš český dopravce poskytl množstevní slevu pro 

KGPI, nikdy by se tato částka nevyrovnala cenám běloruských dopravců. Z hlediska 
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efektivnosti dopravy jsou obě navrhované varianty lepší pro dodavatele, ale určující je zde 

postoj zákazníka a třicetiprocentní rozdíl v ceně není zanedbatelná položka. 

Firma mi neumožnila z pochopitelných důvodů nahlédnout do cen svých kontraktů, 

proto vycházím z hrubého odhadu. Navíc případně uzavřené smlouvy o dopravě, 

skladování, manipulaci apod. podléhají vyjednávání, tudíž ceny jsou stanovovány 

individuálně. 
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1133  ZZáávvěěrr   

 

 Logistika je velice široký pojem a rozhodně nijak jednoduchý, avšak v poslední 

době zažívá velký rozmach, protože zde je ještě prostor, jak předčit svou konkurenci. Tato 

práce se zabývá malou částí logistiky a navíc se pohybujeme ve firmě, jejíž hlavní činností 

je úplně něco jiného a doprava zboží k zákazníkovi není tou nejpodstatnější částí služeb. 

Ale cokoliv firma dělá, měla by dělat efektivně, s nejnižšími možnými náklady a nejvyšší 

přidanou hodnotou jak pro zákazníka, tak pro ni samu. 

 Proto jsem se rozhodl psát tuto bakalářskou práci a poukázat na alternativní řešení. 

Ty však firma zcela jistě už nepřijme, protože veškeré podmínky byly odsouhlaseny 

podpisem smlouvy obou stran dávno v minulosti, může se však hodit při dalších podobných 

obchodních situacích. 

 Navržené varianty vychází z jednoduchého konceptu, kdy pro firmu jako dodavatele 

je jednodušší si zařídit některé věci sám a v procesu komunikace vyloučit zbytečné prvky. 

Tento koncept však naráží na ekonomická omezení, která jsou tak zásadní, že zákazníka 

neohromíme svojí samostatností, když pro něj vzroste konečná cena až o třetinu. Tento 

rozdíl můžeme přičíst jak nižším platům v Bělorusku, tak také tamějším levným pohonným 

hmotám. 

 Firma KG Process Innovations nedisponuje vlastním logistickým oddělením a 

zřejmě také nikdy disponovat nebude, protože k těmto přepravním situacím nedochází 

v takových objemech, aby bylo zapotřebí. Společnost radši využívá služeb spedičních 

firem, které mají prostředky a především zkušenosti, přičemž tato vzájemná spolupráce se 

dosud osvědčila a není nutnost ke změně. 

Správně vyplněné dokumenty jsou zárukou dobrých vztahů a bezproblémového 

průběhu obchodní transakce. Zákazníkovi slouží jako důkaz, které komponenty již od 

svého dodavatele dostal a může je tedy zahrnout do svého účetnictví. Tyto dokumenty 

ovšem také slouží samotnému dodavateli, protože na jejich základě běloruská banka zašle 

příslušné platby na jeho konto v rámci dokumentárního akreditivu. Proto je v zájmu všech 

stran, aby i tato část dopravy probíhala korektně, rychle a precizně. 
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1166  SSeezznnaamm  ppřříílloohh  

 

Bill of lading – firemní 

CIM 

CMR 

Certificate of origin – firemní 

Certificate of origin – evropský 

Inspection report 

JSD 

Karnet 

Karnet – vyplněný, ruský 



 

 



 

 



 



 



 

 



 

 



 

 



 



 

 


