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Abstrakt 

 

     SPEVÁR, Patrik: Logistické zabezpečenie prepravy konkrétnej firmy expresnou a 

zásielkovou službou DHL. [Maturitný projekt]/Patrik Spevár. – Stredná odborná škola 

dopravná, Sklenárova 9, Bratislava. Študijný odbor: 3759 K komerčný pracovník v 

doprave. – Školiteľ: JUDr. Tibor Šmitala. Komisia pre obhajoby: praktická časť 

odbornej zložky maturitnej skúšky. – Stupeň odbornej kvalifikácie: úplné stredné 

odborné vzdelanie. – Bratislava: Stredná odborná škola dopravná 2016. 30 s. 

 

    Maturitný projekt objasňuje problematiku expresnej celosvetovej prepravy z pohľadu 

spoločnosti DHL Express v zahraničí a na Slovensku. Ďalej predstavuje jednotlivé 

služby spoločnosti DHL na domácom trhu. Poukazuje na problematiku dokladov, 

colných konaní a expresnej celosvetovej prepravy komplexnými službami od 

spoločnosti DHL. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

    SPEVÁR, Patrik: Logistic support of transportation by a specific company using 

express delivery service DHL (Graduation project. Secondary Vocational School of 

Transport, Sklenárova 9, Bratislava. Consultant : JUDr. Tibor Šmitala. 31 p. 

 

     This final paper clarifies the system of express global parcel transportation in the 

international company DHL Express. Furthermore, it introduces particular services 

offered by the company DHL Express on the domestic and worldwide markets, dealing 

with specific documentation of customs processes and express transportation with 

complex services. 
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1. Úvod 

     Cieľom tejto maturitnej práce je bližšie oboznámiť čitateľa o službách spoločnosti 

DHL divízia DHL Express. Divízia DHL Express ponúka svojím zákazníkom 

plnohodnotné expresné prepravné služby, kde sa snaží v čo najkratšom čase previezť 

kusový balík či listinu od dverí k dverám. Spoločnosť DHL má zastúpenie v 220 

krajinách sveta kde patrí aj Slovenská Republika. Spoločnosť DHL je v momentálnom 

čase na vrchole celosvetového trhu a je jednotka medzi prepravnými službami. 
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1.   Základné pojmy  

Tieto základné pojmy sa vyskytujú v projekte 

ADR (ARTICLES DANGEREUX DE ROUTE) : 

Európska dohoda týkajúca sa prepravy nebezpečných nákladov po cestách. 

ATA karnet : 

     Medzinárodný colný dokument, ktorý používajú obchodníci, vystavovatelia na 

obchodných veľtrhoch, servisní technici a každý, kto potrebuje prechodne previezť 

cez hranice cenný tovar na prechodnú dobu. 

BALENIE ZMRŠŤOVACOU FÓLIOU (V DOPRAVE) 

     Upravovanie tovaru za horúca, ktoré spočíva v zmršťovaní polyetylénovou 

fóliou, alebo príbuznou substanciou, okolo jednotlivých celkov tak, že ich formuje 

do jedného celku. Toto je používané napríklad pri balení tovaru uloženého na palete. 

CENTRÁLNY SKLAD 

Sklad, ktorý plní hlavné úlohy pre istý počet skladov. Napríklad: 

udržuje zásoby produktov pre ostatné sklady 

ak je to potrebné udržiava celkovú kapacitu zásob 

ČASOVÝ PLÁN ROZVOZU 

     Požadovaný a/alebo dohodnutý čas alebo rýchlosť doručenia nadobudnutého 

tovaru alebo služieb na budúce obdobie. 

ČIAROVÉ KÓDOVANIE 

     Metóda zakódovania údajov pre rýchlu a presnú čitateľnosť. Čiarové kódy 

predstavujú sériu striedajúcich sa čiarových znakov a voľného priestoru , ktorým je 

výrobok, jeho etiketa alebo jeho obal označený alebo je na ňom tento kód vytlačený 

. Reprezentujú tak zakódované informácie, ktoré môžu byť prečítané pomocou 

elektronických snímačov. Uľahčujú aktuálne a presné vloženie údajov do 

počítačových systémov. Čiarové kódy reprezentujú písmená a / alebo číslice. 
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ČIAROVÝ KÓD 

     Kód predstavujúci rozlišovacie znaky usporiadané do paralelných čiar rôznej 

hrúbky a rozlíšenia, ktoré sa dajú priečnym snímaním čítať. 

ČÍSLO OBJEDNÁVKY 

Číslo, ktoré slúži na identifikáciu každej objednávky. 

DISTRIBÚCIA 

1. Pridelenie tovaru rôznym zákazníkom. 

2. Proces fyzickej distribúcie tovaru rôznym zákazníkom. 

DISTRIBUČNÝ KANÁL 

     Cesta, ktorou prechádza tovar alebo vlastnícke právo na tovar od pôvodného 

dodávateľa ku konečnému zákazníkovi/konzumentovi/spotrebiteľovi, 

charakterizovaná podstatou obchodných strán, napr.: veľkoobchodníkom, 

maloobchodníkom atď., ktorí následne získavajú vlastnícke právo na tovar. 

DISTRIBUČNÝ SKLAD 

     Článok logistického reťazca blízky výrobe s dominantnou funkciou rozdeľovať 

výrobný sortiment a expedovať ho na jednotlivé trhy. Niekdajšie siete týchto 

skladov sú koncentrovane a sklady sú centralizované. Riadené sú z hľadiska 

prietoku tovaru celým distribučným reťazcom, takže množstvo zásob v nich 

uchovávaných je silne redukované a dodacie doby silne skrátené. 

KONOSAMENT 

     Nákladný list, cenný papier a dopravný dokument ktorý sa používa vačšinou pri 

preprave na mori.  

KOMBINOVANÁ DOPRAVA 

Druh intermodálnej dopravy, kde hlavná časť prepravnej vzdialenosti pripadá na 

železničnú dopravu, prípadne vodnú dopravu a miestny zvoz a rozvoz realizuje 

cestná doprava. Intermodálnou prepravnou jednotkou je veľký kontajner (najmenej 

20 stopí), výmenná nadstavba, cestný náves či príves (tzn. neodprevádzaná 

kombinovaná doprava) alebo celý nákladný automobil (doprevádzaná kombinovaná 

doprava).
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DODACÍ LIST 

1. (V lodnej doprave) Doklad vydaný v mene dopravcu, oprávňujúci vydať 

dovezený náklad, ktorý je totožný a zrejme preukázateľný v nákladnom liste – 

konosamente. 

2. (V leteckej preprave) Poverenie oprávnenej strany na dopravu zásielky inej 

strane, než adresát uvádza v leteckom nákladnom liste. 

3. DODÁVKA 

4. Doručenie tovaru od dodávateľa odberateľovi v určitom čase a vyjadrené v 

kvantitatívnych alebo finančných ukazovateľoch. 

5. DOPRAVCA 

6. Prevádzkovateľ dopravy, resp. dopravných prostriedkov (spravidla ich 

vlastník alebo nájomca), uskutočňujúci vlastnú premiestňovaciu činnosť v 

priestore a čase, predávajúci dopravných činností či prepravných služieb. 

Výber dopravcu pre logistický reťazec sa riadi hľadiskami spoľahlivosti, 

ceny, geografického pokrytia, bezpečnosti zásielok a disponibility parku 

dopravných prostriedkov. 

7. DOPRAVNÉ PROSTRIEDKY 

8. Vozidlo (napr. nákladné auto, železničný vozeň, loď), ktoré sa používa na 

prepravu tovaru alebo osôb. 

9. DOPRAVNÉ ZARIADENIE 

10. Zariadenie, ktorým sa zabezpečuje prevádzka dopravných prostriedkov, 

vykládka, nakládka, informovanosť zamestnancov prevádzkovateľa dopravy 

i cestujúcich, ošetrovanie a údržba dopravných prostriedkov a dopravných 

ciest. 

ZMLUVA 

     Legálne uzatvorená dohoda medzi dvoma stranami, v ktorej sa upresňujú názvy, 

práva, záväzky a určujú sa povinnosti pre obe strany. 
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SUPPLY CHAIN 

     Integrovaný procesný logistický reťazec vedúci od dodávateľov až ku 

konečnému zákazníkovi (konečným zákazníkom) a späť k recyklácii. Postupnosť 

krokov vedúca k uspokojeniu konečného zákazníka, sprostredkovaných 

informačnými technológiami, dopravou, skladmi atď. 

Doklad AWB 

       Dokument vyrobený dopravcom (dopravcami), alebo v jeho (ich) mene, ktorý 

potvrdzuje doručenie tovaru dopravcom a je dokladom o zmluve medzi 

zasielateľom a dopravcom o leteckej doprave tovaru spôsobom v nej opísaným.
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3.  Právna úprava 

 

V tomto projekte sa vyskytujú nasledujúce zákony 

 

 Zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave  

 Zákon č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a 

doplnení zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení 

zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z 

 Zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
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3.   Profil spoločnosti DHL  

     Deutsche Post DHL Group pôsobí vo viac ako 220 krajinách sveta a zamestnáva cez 

325 000 ľudí po celom svete. Na Slovensku má viac ako 25 pobočiek. V pobočke DHL 

Express Bratislava (Letisko Milana Rastislava Štefánika) sa ročne uskutoční viac ako 

1400 príletov a odletov lietadiel spoločnosti DHL Express. Na Slovensku pre 

spoločnosť DHL pracuje viac ako 2400 zamestnancov po celej republike. 

Divízie DLH : 

     Spoločnosť Deutsche Post DHL Group sa člení na mnoho divízii (odvetví). Medzi 
nich patrí aj divízia DHL Express.  

Obrázok 1 – štruktúra spoločnosti DHL 

 

1. DHL Express 

2. DHL Parcel 

3. DHL eCommerce 

4. DHL Global Forwarding 

5. DHL Freight 

6. DHL Supply Chain 

7. DHL Paket 

 

 

DHL Expres ponúka : 

     Divízia DHL Express ponúka kompletné plnohodnotné služby. Každú službu sa 

DHL Express snaží vybaviť v čo najkratšom čase. Medzi nich patria colné služby, 

Nadštandardné prepravné riešenia, prepravu nebezpečného tovaru (ADR), prepravu 

lítiových batérií a mnoho ďalšieho. 
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4.   Expresné služby  

     Expresná preprava je najrýchlejšie rastúce odvetvie služby. Táto preprava je 

založená na zmluvných vzťahoch Dopravca > Expresná spoločnosť < Zákazník (firma). 

Kuriérske a expresné služby zahŕňajú zber, prepravu, triedenie a doručenie zásielky 

väčšinou s funkciou monitoringu zásielky. Zásielky ktoré sú prepravované v rámci 

Európskej únie majú garantovaný čas doručenia. 

4.1   Služby divízie DHL Express 

     DHL Express je dokonalým partnerom pre všetky potreby v oblasti expresného 

doručovania dokumentových a tovarových zásielok od dverí k dverám. Tiež DHL 

Express disponuje s viac ako 4700 kanceláriami s možnosťou doručenia do 120 000 

miest na celom svete. Či už ide o služby typu Same Day, Time Definite alebo Day 

Definite, na DHL Express sa klienti môžu vždy spoľahnúť. Garantuje najlepšie 

prepravné časy, prvotriednu kvalitu a profesionálny zákaznícky servis. 

 

     DHL Same Day ponúka vyzdvihnutie a doručenie vašich zásielok v najkratšom 

možnom termíne. Táto služba je určená predovšetkým pre časovo citlivé exportné a 

importné zásielky, ktorých doručenie je prioritnou potrebou zákazníka. 

DHL JETLINE 

     Špeciálna služba najbližším leteckým spojením a doručením „od dverí k dverám“ do 

akéhokoľvek miesta určenia s cieľom doručenia v čo najkratšom čase: 

 

 najrýchlejší spôsob vyzdvihnutia a doručenia zásielky vo vopred dohodnutom 

čase 

 kuriér na palube lietadla alebo vyhradené lietadlo len pre Vaše zásielky 

 individuálny prístup ku každej zásielke 

 okamžité vyzdvihnutie zásielky špeciálne vyškolenými zamestnancami DHL 

 osobný dohľad nad vašimi zásielkami počas celej prepravy 
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DHL SPRINTLINE 

    Špeciálna služba najbližším cestným spojením a doručením „od dverí k dverám“ do 

akéhokoľvek miesta určenia s cieľom doručenia v čo najkratšom čase: 

 

 najrýchlejší spôsob vyzdvihnutia a doručenia zásielky vo vopred dohodnutom 

čase 

 individuálny prístup ku každej zásielke 

 okamžité vyzdvihnutie zásielky špeciálne vyškolenými zamestnancami DHL 

 osobný dohľad nad vašimi zásielkami počas celej prepravy 

 

Time Definite – vyzdvihnutie a doručenie do určitého času 

     Pre medzinárodnú prepravu zásielok od dverí k dverám do určitého času alebo do 

konca nasledujúceho pracovného dňa si vyberte niektorú z expresných služieb typu 

DHL Time Definite. Globálna služba zaisťovaná lokálnym tímom poskytne rýchle 

doručenie s možnosťou sledovania zásielok od vyzdvihnutia až po doručenie. V prípade 

zásielok mimo EU štandardne poskytujeme aj colné služby. 

DHL EXPRESS 9:00 

Od dverí k dverám doručenie do 09:00h nasledujúci možný pracovný deň 

 

 prednostné spracovanie a preprava vašich zásielok 

 záruka vrátenia prepravného a automatické oznámenie o doručení 

 pružný systém objednania a vyzdvihnutia zásielky v ten istý deň 

 preprava zásielok do maximálnej hmotnosti 250 kg (25 kg/kus) 
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DHL EXPRESS 12:00 

     Od dverí k dverám doručenie do 12:00h nasledujúci možný pracovný deň 

najrozsiahlejšie pokrytie celej Európy – takmer 100 % pokrytie Nemecka a Francúzska 

prednostné spracovanie a preprava vašich zásielok 

garancia vrátenia 100% prepravného 

preprava zásielok do maximálnej hmotnosti 250 kg (50 kg/kus) 

 

DHL EXPRESS WORLDWIDE 

     Medzinárodná exportná služba, ktorá doručí Vašu zásielku do konca pracovného dňa 

do viac ako 220 krajín a teritórií sveta: 

spoľahlivá preprava vašich zásielok jednou spoločnosťou 

preprava zásielok ťažších ako 250 kg 

pružný systém objednania a vyzdvihnutia zásielky v ten istý deň 

hladký priebeh preclievania zásielok skúsenými deklarantmi 

 

DHL EXPRESS ENVELOPE 

     Cenovo zvýhodnená medzinárodná exportná služba s doručením do viac ako 220 

krajín a teritórií sveta, ktorá vám ponúka možnosť zaslania dokumentov s maximálnou 

hmotnosťou do 300 g. Do špeciálnej kartónovej obálky sa zmestí približne 15 až 20 

listov formátu A4: 

ľahká a bezpečná preprava dôležitých dokumentov 

pružný systém objednania a vyzdvihnutia zásielky v ten istý deň 

obálka je zahrnutá v cene služby
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4.2  Doplnkové služby 

Expresná a kuriérska firma môže poskytovať doplnkové služby: 

 Poistenie 

 Vnútroštátnu dobierku zásielok 

 Medzinárodnú dobierku zásielok 

 Prepravu nebezpečného tovar 

 Sobotňajšie doručenie 

 Balenie 

 Colné služby 

 E-commerce (spracovanie zásielok pomocou jednoduchých použiteľných 

formulárov a online prvkov ako aj sledovanie zásielok) 
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5.   Monitoring zásielok  

 

     Nástroje k sledovaniu expresných zásielok DHL ponúkajú najaktuálnejšie informácie 

o zásielke v reálnom čase v počítači, mobilnom telefóne, či smartphone. Sú dostupné 

všetkým zákazníkom DHL 

 

     V oblasti distribúcie a logistiky a mnohých iných produktoch sa používa systém 

„track and trace“ (nájdenie a sledovanie). Tento systém určuje aktuálne a minulé 

umiestnenie konkrétneho sledovaného objektu. K tomuto umiestneniu sa dá priložiť 

unikátna informácia. 

     Ďalšou možnosťou je nahlásenie príchodu alebo odchodu objektu a zaznamenávanie 

objektu v mieste, kde bol spracovaný (čas a stav). Tento prístup ponecháva úlohu overiť 

správy týkajúce sa kontroly a ďalšieho procesu. Príkladom tohto systému môže byť 

sledovanie tovaru u prepravcov ako:  Deutsche Post (DHL), United Parcel Service 

(UPC), AirRoad alebo FedEx. 

Náhľad online sledovanie zásielky pomocou systému DHL. Obrázok č.2



16 

 

5.1   Špecifický čiarový kód 

     Čiarové kódy sú spoločná a nákladovo efektívna metóda používaná na sledovanie 

zásielok. Variabilné dáta v čiarovom kóde v číselnom alebo alfanumerickom formáte 

môže byť aplikovane na obale alebo etikete. Čiarový kód je strojom čitateľné 

označovanie tovarov pomocou hrubých a tenkých čiar oddelených medzerami. 

     Existuje veľké množstvo rôznych druhov čiarových kódov, najpoužívanejší je 

kód EAN. Väčšina čiarových kódov kóduje iba číslice, ale moderné čiarové kódy môžu 

kódovať všetky znaky 

     Na tlač čiarových kódov sa používajú špeciálne tlačiarne čiarových kódov, ale 

možno ich tlačiť aj pomocou univerzálnych tlačiarní schopných pracovať v grafickom 

móde. 

     Na snímanie čiarových kódov sa používajú snímače čiarových kódov. Čiarové kódy 

spadajú do oblasti tzv. "automatickej identifikácie" alebo inak povedané do oblasti 

"registrácie dát bez použitia kláves". Najdôležitejšími praktickými parametrami 

čiarového kódu je hustota a kontrast kódu. Množstvo zakódovanej informácie na 

jednotku dĺžky určuje hustota a druh  

Obrázok č. 3: Čiarový kód WPX 
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6.0   Účtovanie expresnej prepravy firmou DHL 

 
Tabuľka č. 1 : cenník príplatkov 

služba Príplatok (EUR) 

Doručenie do odľahlej oblasti 0,30 EUR/kilo, minimálne 20.00 

EUR 

Vyzdvihnutie v odľahlej 

oblasti 

0,30 EUR/kilo, minimálne 20.00 

EUR 

Nebezpečný Tovar v 

minimálnom množstve 

5.00 EUR 

Nebezpečný Tovar v 

obmedzenom množstve 

20.00 EUR 

Nebezpečný Tovar 80.00 EUR 

Suchý ľad (UN1845) 10.00 EUR 

Lítiové batérie (Li-Ion a Li-

Metal) (balenie 

PI965,966,969) 

5.00 EUR 

Lítiové batérie v (balenie 

PI967,970) 

zdarma 

Lítiové batérie (nebezpečný 

Tovar – samostatné batérie) 

80.00 EUR 

Biologický materiál 

(UN3373) 

zdarma 

Spotrebiteľské tovary 

(ID8000) 

5.00 EUR 

Prekročenie hmotnosti kusu 25.00 EUR 

Prekročenie rozmerov kusu 25.00 EUR 

Tažko manipulovateľný tovar 25.00 EUR 

Oprava adresy príjemca 10.00 EUR 
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Tabuľka č. 2 : cenník príplatkov č. 2 

Služba Príplatok (EUR) 

Doručenie do odľahlých 

oblastí 

0,15 EUR/kilo, minimálne 10.00 

EUR 

Prekročenie hmotnosti kusu 

nad 70 kg 

10.00 EUR 

Prekročenie rozmeru kusu nad 

120 cm 

10.00 EUR 

Ťažko manipulovateľný Tovar 10.00 EUR 

Oprava adresy príjemca 5.00 EUR 

 

Odľahlé oblasti : 

     Príplatok sa vzťahuje na jednu zásielku, pokiaľ je doručovaná do krajiny, ktorá je 

označená ako odľahlá. Určuje sa podľa PSČ alebo názvu mesta. Odľahlé  miesto 

znamená že je to ostrov, pohorie alebo ťažko dostupné miesto, alebo vzdialené 

predmestie/mesto, neprístupné alebo málokedy obsluhované oblasti. 

Nebezpečný tovar : 

     Pri odoslaní expresnej zásielky, je DHL Express jeden z najviac certifikovaných 

prepravcov v oblasti prepravy nebezpečných tovarov v súlade s nariadeniami IATA a 

ADR. Preprava nebezpečného tovaru je možná len z a do povolených krajín. 

Obmedzenie množstva : 

     Príplatok sa účtuje na zásielky, ktoré obsahujú nebezpečný materiál prepravovaný 

prostredníctvom cestnej prepravy podľa ustanovení ADR o preprave obmedzených 

množstiev. Maximálna hmotnosť jedného prepravovaného kusu nesmie presiahnuť 

30kg. Zásielky môžu byť prijaté na prepravu len v prípade schválenia odosielateľa. 

Nebezpečný materiál : 

     Príplatok sa účtuje na zásielky, ktoré obsahujú nebezpečný materiál, prepravované 

podľa ustanovení predpisov IATA Dangerous Good regulations. Tieto zásielky musia 

naviac splňovať požiadavky dohody ADR o preprave v obmedzenom množstve. 
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Maximálna hmotnosť jedného prepravovaného kusu je obmedzená na 30 kg. Zásielky 

môžu byť prijaté na prepravu len v prípade schválenia odosielateľa.
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Suchý ľad : 

     Príplatok sa účtuje na zásielky, ktoré obsahujú suchý ľad UN1845, použitý na 

chladenie obsahu, ktorý nie je zaradený ako nebezpečný materiál. Zásielky môžu byť 

prijaté na prepravu len v prípade schválenia odosielateľa. 

Lítiové batérie : 

     Príplatok sa účtuje na zásielky, ktoré obsahujú lítium ión polymérové batérie, o 

ktorých je známe alebo je podozrenie, že sú poškodené alebo chybné. 

Biologické látky : 

     Zásielky s obsahom biologických látok kategórie B (UN3373) musia byť zabalený a 

označený podľa IATA Podmienky balenia 650. Zásielky môžu byť prijaté na prepravu 

len v prípade schválenia odosielateľa. 

Spotrebiteľské komodity : 

     Príplatok sa vzťahuje na zásielky, ktoré obsahujú spotrebné tovary ako sú parfumy, 

vody po holení,, aerosól, odlakovače a lieky na predpis, ktorých obsah patria do 

kategórie Nebezpečný Tovar a, ktoré sa najčastejšie posielajú v malých množstvách 

súkromným osobám. Všetky tieto tovary musia byť správne označené a zabalené. 

Prekročenie hmotnosti kusu : 

     Príplatok sa vzťahuje na akýkoľvek kus zásielky, ktorý prekročí hmotnosť 70kg. 

Prekročenie maximálneho rozmeru : 

     Príplatok sa vzťahuje na akýkoľvek kus zásielky, ktorý prekročí rozmer 120cm alebo 

pokiaľ má paleta základný rozmer väčší ako 120cm. 

Ťažko manipulovateľná zásielka : 

     Príplatok sa vzťahuje na každý kus, či patetizovanú zásielku, ktorú nie je možné 

stohovať, pre ich neštandardný rozmer, či žiadosť odosielateľa. 

Oprava adresy príjemcu : 
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     Príplatok sa vzťahuje na každú zásielku, ktorá obsahuje nesprávne uvedenú adresu 

doručenia od odosielateľa a nie je možné ju doručiť bez dodatočnej úpravy adresy.
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Cenník DHL Express Worldwide (Česká republika) 

Obrázok č. 4 Cenník 

 

Cenník je zoznam cien tovarov alebo služieb, kde predávajúci ponúka tovar, ktorý je 

vystavený v predajni. Je označený cenou, nami uvedenými v predajnej cene. 

V konkrétnom cenníku je znázornené  zvislo – tarifné zóny (1-10) a vodorovne 

hmotnosť tovaru alebo dokumentu a predbežnú cenu prepravy.  
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Tarifné zóny a čas prepravy 

Obrázok č. 5 Tarifné zóny 
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6.1    Palivový príplatok 

Zmeny cien palív majú za následok premenlivosť celkových nákladov na prepravu, čo 

vedie k potrebe zavádzať variabilný palivový príplatok. Podľa pohybu cien palív môže 

tento príplatok rásť, klesať alebo sa nevyskytuje vôbec. 

 

Medzinárodná expresná preprava – palivový príplatok 

 

Mesiac Príplatok 

január 2016 11.0% 

 

Vnútroštátna expresná preprava 

Mesiac Príplatok 

január 2016 5.5% 

 

Vnútroštátne a medzinárodné služby cestnej prepravy 

Mesiac Príplatok 

január 2016 5.5% 

 

 

Výška palivového príplatku pre medzinárodné expresné služby Time Definite a Day 

Definite je odvodená na základe mesačných priemerných spotových cien kerosenového 

leteckého paliva US Gulf Coast (USGC) vyhlasovaných Ministerstvom energetiky 

USA. 

Palivový príplatok pre vnútroštátne služby Day Definite bude stanovený na základe 

najvhodnejšieho národného merítka ceny nafty. Príplatok sa odvodzuje od 

spotrebiteľskej



26 

7.   Praktický príklad 

 

    Na začatie prepravy treba vyplniť objednávku prepravy. Preprava sa dá objednať 

viacerými spôsobmi. 

1. DHL Online shipping (online formulárom) 

2. Telefonicky 

DHL Online shipping : 

      DHL Online Shipping je aplikácia, pomocou, ktorej môžete zasielať a spravovať 

expresné zásielky online.  Prostredníctvom danej aplikácie si môžete tlačiť nálepky a 

etikety, naplánovať, kedy bude Vaša zásielka vyzdvihnutá, ukladať adresy a sledovať 

kde sa Vaša zásielka práve nachádza. 

Základné údaje o preprave: 

 Obsluhovaná oblasť odoslania: HONGKONG (Čína) 

 Obsluhovaná oblasť destinácie: BRNO, Česká Republika 

 Nákladový list: 1674648441 

 Veľkosť balíku (cm): 40x30x30  

 Hmotnosť balíku (kg): 2,5kg 

 Tarifná zóna 7 

Obrázok č. 6:  Balík 
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Popis spracovania zásielky  

     Zásielka putovala od odosielateľa z Hongkongu kuriérom do DHL Express center 

v Hongkongu kuriérskym zvozom. V centre sa spracovala, prešla security scanom 

(bezpečnostným röntgenom) pod číslom scanu xray73938 (príloha : výpis checkpointov 

konkrétnej zásielky), prevážila sa a balík bol automaticky roztriedený podľa konečných 

destinácií. Ďalej putovala po pásovom posúvníku do leteckého nákladného kontajneru 

ktorý bol naložený do lietadla pomocou manipulačného zariadenia. Letová destinácia 

Lipsko v Nemecku (obrázok č. 11). Let bol uskutočnený dňa 7. 1. 2016 a trval viac než 

pätnásť hodín. Letový kontajner bol vyložený z lietadla, automaticky roztriedený 

inteligentným scanerom a ďalej letecky odoslaný na Bratislavské letisko (obrázok č. 

12). Let trval viac než štyri a pól hodiny. Všetky balíky boli automaticky zoscenované 

na automatizovanom stroji a roztriedené podľa konečnej destinácie ako  napríklad 

okolie mesta Bratislava, Nitra, Trnava alebo poprípade štáty Taliansko, Česko, Poľsko, 

Maďarsko. Tento konkrétny balík bol zaradený do Českej republiky. Ďalej sa naložil do 

nákladného vozidla kde bol vystavený list CMR (obrázok č. 9) a Tranzitný protokol 

(obrázok č. 7 a8) a putoval do pobočky DHL Express Brno. Cesta trvala približne dve 

hodiny. Balík bol zoscenovaný a podliehal colnému konaniu. Balík bol odovzdaný 

kuriérovi ktorý ho ďalej prepravil na miesto určenia.     

Obrázok č. 7 Tranzitný nákladný list str. 1           Obrázok č. 8 Tranzitný nákladný list str. 2 
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Doklad CMR 

Nákladný list CMR ktorý bol vystavený pri prevoze balíka medzi štátom Slovenská 

republika a Česká republika. Nákladný list CMR je doklad ktorý obsahuje meno, 

adresu, štát odosielateľa a príjemcu, informácie o tovare, miesto a dátum vystavenia, 

podpis a pečiatku odosielateľa, ŠPZ vozidla, dátum a miesto nakládky a vykládky 

a poznámky dopravcu a prepravcu. 

Obrázok č.9 Doklad CMR 
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Doklad AWB 

Obrázok č. 10 Doklad CMR 

 

AWB (Air-Waybill, letecký nákladný list) 

 

Letecký nákladný list je písomný doklad o uzatvorení dohody v leteckej nákladnej 

doprave. Slúži aj ako podklad pri preclení a vyúčtovaní dopravného. Každý letecký 

nákladní list obsahuje inštrukcie pre ďalšie dodanie tovaru. Doklad AWB nie je 

dokladom FIATA. Bola vytvorená na základe medzinárodnej asociácie leteckých 

dopravcov IATA. AWB môžu používať zasielatelia vystupujúci ako konsilidátori 

prepravy leteckej kusovej zásielky. Tento doklad sa dá použiť pri preprave „letisko-

letisko“ alebo „dom-dom“. Dopravca za vydanie dokladu AWB si účtuje z princípu len 

minimálny poplatok. Cieľom dokladu je potvrdiť, že obe strany prijímajú podmienky 

leteckejdopravy.
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Trasa 1. z Hongkongu do Lipska (Nemecko). Trvanie letu približne 15hodín 20minút 

Obrázok 

č.11  

Trasa 2. z Lipska (Nemecko) do Bratislavy (Slovenská Republika) Trvanie letu 

približne 4hodiny 40minút 
obrázok 

č.12  

Trasa 3. z Bratislava (Slovenská Republika) do Brno (Česká Republika) Trvanie trasy 

približne 1 hodina 50 minút nákladným automobilom nad 3.5 tony  
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obrázok 

č.13  

Výpočet ceny prepravy 

 

Zhrnutie : 

Podľa tabuľkového cenníku spoločnosti DHL Express Česká republika, na náš balík 

pripadá tabuľková cena 5 951,00 CZK. Aktuálny palivový príplatok 11% z mesiacu 

január 2016. Preprava bola bez príplatku za poistenie, bez príplatku za colnú deklaráciu, 

z dôvodu že zákazník požadoval poistenie a colnú deklaráciu od tretej strany. Doprava 

neobsahovala ani neštandardný príplatok.    

 

Výpočet : 

5 951,00 CZK + 11% palivový príplatok ÷ 27.08  konverzný kurz  CZK > € 

 

Cena prepravy z Hongkongu do Brna je 243.93€ s celkovým časom 3 dni 
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Záver 

 

    V tejto maturitnej práci som zužitkoval vedomosti za 4 roky štúdia na Strednej 

odbornej škole Dopravnej Sklenárovej 9. Mal som možno spolupracovať na povinnej 

praxi v kolektíve príjemných ľudí v spoločnosti DHL na Galvániho ulici v Bratislave. 

Mal som možnosť absolvovať exkurziu v Supply Chain sklade ktorý sa nachádza pri 

Senci. Táto exkurzia mi ukázala ďalšiu divíziu spoločnosti DHL a celkové fungovanie 

externého skladu. Väčšinu času som však trávil na oddelení Freight kde som 

kontroloval faktúry pozemnej nákladnej dopravy, pracoval s disponentami. Ďalej som 

absolvoval exkurziu na oddelení DHL Express ktoré sa nachádza na Letisku Milana 

Rastislava Štefánika v Bratislave, kde mi ukázali spracovanie, triedenie, balenie 

expresných zásielok. Na tomto oddelení mi ponúkli aj všetky potrebné podklady na 

spracovanie praktickej časti môjho maturitného projektu. Môžem len skonštatovať že 

praktický príklad bol viac než zaujímavým riešením spoločnosti a divízie DHL Express.
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