
Příloha 1: Průvodní dopis dotazníkového šetření

Dobrý den,

zpracovávám svoji diplomovou práci na katedře sociální geografie a regionálního 

rozvoje na PřF UK v Praze. Práce nese název „Geografické aspekty cenotvorby silniční 

nákladní dopravy“ a v jejím rámci se snažím dokumentovat, jaký je vztah přepravní ceny 

s faktory, jakými jsou vzdálenost, poloha zdrojového a cílového regionu v rámci Evropy, 

hospodářské charakteristiky cílových regionů apod. Tyto vztahy se v empirické části práce 

snažím dokumentovat za pomoci údajů o dopravních cenách, dat poskytovaných 

ministerstvem dopravy či s využitím databáze Eurostatu.

Obracím se na Vás, jakožto na člověka, který má v oblasti mezinárodní dopravy 

dlouholeté profesní zkušenosti a chtěl bych Vás požádat o zodpovězení několika otázek. 

Vaše odpovědi by měly přispět k vysvětlení některých výstupů empirického šetření a také 

by měly do této práce vnést cennou kvalitativní informaci.

Dotazník se skládá z 6 otázek. Formu jejich zodpovězení zvolte sami podle toho, co 

je pro Vás nejsnazší. Dotazník si můžete vytisknout, odpovědi provést tužkou či 

propiskou a zaslat mi zpět oskenovanou kopii, či můžete jeho vyplnění provést rovnou na 

počítači. U otázek, kde je k odpovědi nutné seřadit nabízené možnosti, proveďte toto 

zapsáním příslušného pořadového čísla za danou variantu odpovědi. U otázek kde je 

možná pouze jedna varianta, použijte klasické kroužkování. 

Součástí dotazníku jsou také úvodní identifikační otázky. Některé z nich jsou 

z důvodu ochrany osobních údajů nepovinné, nicméně bych Vás rád požádal o jejich 

vyplnění. Není pochopitelně cílem tyto informace jakkoliv zneužít, ale naopak 

prezentovat Vaše odpovědi jako názor odborníka z oboru dopravy.

Děkuji za čas, který tomuto stručnému dotazníku věnujete a zejména pak za Vaše

odpovědi, které jsou pro tuto práci důležité.

                                                                                          Jan Čermák                                                                                                           



Příloha 2: Vyplněné dotazníky

      Titul (nepovinné):

Jméno a příjmení (nepovinné): Pavel Branyš

Společnost (nepovinné): Pavel Branyš

Počet let praxe v oblasti mezinárodní dopravy: 20 let

Pozice v rámci společnosti kde pracujete: spolumajitel

1) Co je podle vás důležitější pro stanovení přepravní ceny?

a) Země odeslání a země doručení

b) Charakteristiky a poloha konkrétního regionu odeslání a konkrétního regionu doručení

2) Představte si, že máte k dispozici volné nákladní vozidlo s klasickým plachtovým 
návěsem (žádné speciální nástavby jako frigo, mulda, posuvná podlaha atd.) Máte za 
úkol toto vozidlo vyslat exportně z Prahy do jednoho z následujících měst, aniž byste 
měli dopředu zajištěn zpětný náklad. Seřaďte tato města sestupně z hlediska 
atraktivity jakožto cílových destinací. Jako den odeslání uvažujte pondělí klasického 
pracovního týdne.

a) Leipzig            6

b) München      5

c) Wien           9

d) Passau                   7

e) Hamburg    4

f)Düsseldorf 3

g) Strassbourg 8

h) Lyon     11

i)Rotterdam   1

j)Paris  10

k) Lille  2

l)London  13

m) Toulouse  12

n) Sheffield  14

3) Seřaďte následující faktory sestupně dle důležitosti, kterou podle vás mají na tvorbu 

cen v silniční nákladní dopravě (z hlediska relativní ceny za každý ujetý kilometr – je 

pochopitelně jasné, že vzdálenější destinace budou v absolutních cenách dražší). 



a) Geografická poloha cílového regionu v rámci Evropy                                    4

b) Hospodářský profil cílového regionu                                                               7

c) Vzájemné vztahy zdrojového a cílového regionu v rámci globálních dodavatelských 

řetězců                                                                                                               6

d) Vzdálenost                                                                                                         1

e) Administrativní vlivy (zákazy jízdy; jízdní režimy řidičů atd.)                          3

f) Ekologické vlivy (emisní třídy vozidel; zelené zóny velkých měst apod.)          5

g) Mýtné poplatky, trajekty                                                                                    2

4) Kromě výše uvedených faktorů, existuje podle vašeho názoru ještě jiný zásadní 

faktor(y), který může mít vliv na existující nepravidelnost vztahu „přepravní 

vzdálenost – relativní přepravní cena“ (jinými slovy, že jsou často rozdílné přepravní 

ceny do různých, ale stejně vzdálených destinací)? V případě, že ano, prosím uveďte 

je. V případě, že ne, ponechte tuto otázku nezodpovězenou.

- tonáž nákladu

5) Jaká je podle vašeho názoru maximální přípustná přejezdová vzdálenost pro další 

nakládku (tzv. prázdné kilometry) v případě přeprav končících v následujících 

vzdálenostech od místa odeslání?

a) tuzemská přeprava -  100… km

b) do 500 km -               100…  km

c) 501 – 900 km -          100….. km

d) 901 – 1300 km -        150 ....km

e) 1301 – 1700 km -     180…. km

6) Mohly by být pro vaši práci užitečné výsledky výzkumu, který by hodnotil vztahy a 

propojení jednotlivých evropských regionů na bázi dopravních cen a blíže by 

specifikoval faktory, které tuto propojenost ovlivňují?

a) Ano

b) Ne

c) Nevím

   



  Titul (nepovinné):

Jméno a příjmení (nepovinné): Jan Klabouch

Společnost (nepovinné): C.B. SPED

Počet let praxe v oblasti mezinárodní dopravy: 32 let

Pozice v rámci společnosti kde pracujete: dispečer a disponent dopravy

1) Co je podle vás důležitější pro stanovení přepravní ceny?

a) Země odeslání a země doručení

b) Charakteristiky a poloha konkrétního regionu odeslání a 

konkrétního regionu doručení

2) Představte si, že máte k dispozici volné nákladní vozidlo s klasickým plachtovým 
návěsem (žádné speciální nástavby jako frigo, mulda, posuvná podlaha atd.) Máte za 
úkol toto vozidlo vyslat exportně z Prahy do jednoho z následujících měst, aniž byste 
měli dopředu zajištěn zpětný náklad. Seřaďte tato města sestupně z hlediska 
atraktivity jakožto cílových destinací. Jako den odeslání uvažujte pondělí klasického 
pracovního týdne.

a) Leipzig  7

b) München  12

c) Wien 2

d) Passau  14

e) Hamburg 4

f) Düsseldorf 3

g) Strassbourg  6

h) Lyon 13

i) Rotterdam 1

j) Paris 10

k) Lille 5

l) London 9

m) Toulouse 11

n) Sheffield  8

3) Seřaďte následující faktory sestupně dle důležitosti, kterou podle vás mají na tvorbu 

cen v silniční nákladní dopravě (z hlediska relativní ceny za každý ujetý kilometr – je 

pochopitelně jasné, že vzdálenější destinace budou v absolutních cenách dražší). 



a) Geografická poloha cílového regionu v rámci Evropy 1

b) Hospodářský profil cílového regionu  3

c) Vzájemné vztahy zdrojového a cílového regionu v rámci globálních 

dodavatelských řetězců 2

d) Vzdálenost  4

e) Administrativní vlivy (zákazy jízdy; jízdní režimy řidičů atd.) 7

f) Ekologické vlivy (emisní třídy vozidel; zelené zóny velkých měst apod. ) 6

g) Mýtné poplatky, trajekty 5

4) Kromě výše uvedených faktorů, existuje podle vašeho názoru ještě jiný zásadní 

faktor(y), který může mít vliv na existující nepravidelnost vztahu „přepravní 

vzdálenost – relativní přepravní cena“ (jinými slovy, že jsou často rozdílné přepravní 

ceny do různých, ale stejně vzdálených destinací)? V případě, že ano, prosím uveďte 

je. V případě, že ne, ponechte tuto otázku nezodpovězenou.

---
5) Jaká je podle vašeho názoru maximální přípustná přejezdová vzdálenost pro další 

nakládku (tzv. prázdné kilometry) v případě přeprav končících v následujících 

vzdálenostech od místa odeslání?

Vždy by to mělo být max 5% z celkových ujetých KM, ideální stav jsou 3 %.
a) tuzemská přeprava -…………. km

b) do 500 km -  …………………. km

c) 501 – 900 km -  ……………... km

d) 901 – 1300 km -  ….…... …....km

e) 1301 – 1700 km - …………... km

6) Mohly by být pro vaši práci užitečné výsledky výzkumu, který by hodnotil vztahy a 

propojení jednotlivých evropských regionů na bázi dopravních cen a blíže by 

specifikoval faktory, které tuto propojenost ovlivňují?

a) Ano

b) Ne

c) Nevím









      Titul (nepovinné):

Jméno a příjmení (nepovinné): Josef Kuba

Společnost (nepovinné): VM Trans s.r.o

Počet let praxe v oblasti mezinárodní dopravy: 17

Pozice v rámci společnosti kde pracujete: dispečer

1) Co je podle vás důležitější pro stanovení přepravní ceny?

a) Země odeslání a země doručení

b) Charakteristiky a poloha konkrétního regionu odeslání a 

konkrétního regionu doručení - Ano

2) Představte si, že máte k dispozici volné nákladní vozidlo s klasickým plachtovým 
návěsem (žádné speciální nástavby jako frigo, mulda, posuvná podlaha atd.) Máte za 
úkol toto vozidlo vyslat exportně z Prahy do jednoho z následujících měst, aniž byste 
měli dopředu zajištěn zpětný náklad. Seřaďte tato města sestupně z hlediska 
atraktivity jakožto cílových destinací. Jako den odeslání uvažujte pondělí klasického 
pracovního týdne.

a) Leipzig - 3

b) München - 8

c) Wien - 6

d) Passau - 4

e) Hamburg - 5

f) Düsseldorf - 1

g) Strassbourg - 9

h) Lyon - 10

i) Rotterdam - 2

j) Paris - 11

k) Lille -7

l) London 13

m) Toulouse -12           

n) Sheffield - 14           

3) Seřaďte následující faktory sestupně dle důležitosti, kterou podle vás mají na tvorbu 

cen v silniční nákladní dopravě (z hlediska relativní ceny za každý ujetý kilometr – je 

pochopitelně jasné, že vzdálenější destinace budou v absolutních cenách dražší). 

a) Geografická poloha cílového regionu v rámci Evropy - 3

b) Hospodářský profil cílového regionu - 4



c) Vzájemné vztahy zdrojového a cílového regionu v rámci globálních 

dodavatelských řetězců - 6

d) Vzdálenost - 1

      e) Administrativní vlivy (zákazy jízdy; jízdní režimy řidičů atd.) - 7

      f) Ekologické vlivy (emisní třídy vozidel; zelené zóny velkých měst apod.) - 5

      g) Mýtné poplatky, trajekty – 2

4) Kromě výše uvedených faktorů, existuje podle vašeho názoru ještě jiný zásadní 

faktor(y), který může mít vliv na existující nepravidelnost vztahu „přepravní 

vzdálenost – relativní přepravní cena“ (jinými slovy, že jsou často rozdílné přepravní 

ceny do různých, ale stejně vzdálených destinací)? V případě, že ano, prosím uveďte 

je. V případě, že ne, ponechte tuto otázku nezodpovězenou.

Do některých oblastí se exportní cena záměrně navyšuje. Důvodem je málo nakládek 
z těchto oblastí. Např: F, GB, CH, jižní D.

5) Jaká je podle vašeho názoru maximální přípustná přejezdová vzdálenost pro další 

nakládku (tzv. prázdné kilometry) v případě přeprav končících v následujících 

vzdálenostech od místa odeslání?

a) tuzemská přeprava -50 km

b) do 500 km - 100 km

c) 501 – 900 km -150 km

d) 901 – 1300 km - 200km

e) 1301 – 1700 km -250 km

6) Mohly by být pro vaši práci užitečné výsledky výzkumu, který by hodnotil vztahy a 

propojení jednotlivých evropských regionů na bázi dopravních cen a blíže by 

specifikoval faktory, které tuto propojenost ovlivňují?

a) Ano

b) Ne

c) Nevím









      Titul (nepovinné):
Jméno a příjmení (nepovinné): Radek Vajšar
Společnost (nepovinné): Dítě spedition Náchod
Počet let praxe v oblasti mezinárodní dopravy: 11
Pozice v rámci společnosti kde pracujete: dispečer MKD

1) Co je podle vás důležitější pro stanovení přepravní ceny?

a) Země odeslání a země doručení

b) Charakteristiky a poloha konkrétního regionu odeslání a konkrétního 

regionu doručení

B

2) Představte si, že máte k dispozici volné nákladní vozidlo s klasickým plachtovým 
návěsem (žádné speciální nástavby jako frigo, mulda, posuvná podlaha atd.) Máte za 
úkol toto vozidlo vyslat exportně z Prahy do jednoho z následujících měst, aniž byste 
měli dopředu zajištěn zpětný náklad. Seřaďte tato města sestupně z hlediska 
atraktivity jakožto cílových destinací. Jako den odeslání uvažujte pondělí klasického 
pracovního týdne.

a) Leipzig      10

b) München      8

c) Wien           11

d) Passau       12

e) Hamburg      2

f) Düsseldorf    1

g) Strassbourg 7

h) Lyon           13

i) Rotterdam    3

j) Paris           9

k) Lille             4

l) London        5



m) Toulouse     14

n) Sheffield      6

3) Seřaďte následující faktory sestupně dle důležitosti, kterou podle vás mají na tvorbu 

cen v silniční nákladní dopravě (z hlediska relativní ceny za každý ujetý kilometr – je 

pochopitelně jasné, že vzdálenější destinace budou v absolutních cenách dražší). 

a) Geografická poloha cílového regionu v rámci Evropy                                1

b) Hospodářský profil cílového regionu                                                           4

c) Vzájemné vztahy zdrojového a cílového regionu v rámci globálních                  

dodavatelských řetězců                                                                                 6

d) Vzdálenost                                                                                                     7

e) Administrativní vlivy (zákazy jízdy; jízdní režimy řidičů atd.)                     5

f) Ekologické vlivy (emisní třídy vozidel; zelené zóny velkých měst apod.)    3

g) Mýtné poplatky, trajekty                                                                       2

4) Kromě výše uvedených faktorů, existuje podle vašeho názoru ještě jiný zásadní 

faktor(y), který může mít vliv na existující nepravidelnost vztahu „přepravní 

vzdálenost – relativní přepravní cena“ (jinými slovy, že jsou často rozdílné přepravní 

ceny do různých, ale stejně vzdálených destinací)? V případě, že ano, prosím uveďte 

je. V případě, že ne, ponechte tuto otázku nezodpovězenou.

cena zpatečky ovlivněna rocím období a venkovní teplotou (Frigo)
např: chemie -léto plachta /  zima frigo
        zrání ovoce  v urcitem regionu EU (př. Španělsko, Itálie, Řecko, Benelux atd)

5) Jaká je podle vašeho názoru maximální přípustná přejezdová vzdálenost pro další 

nakládku (tzv. prázdné kilometry) v případě přeprav končících v následujících 

vzdálenostech od místa odeslání?

a) tuzemská přeprava -…50-80………. km

b) do 500 km -  …………100-130………. km

c) 501 – 900 km -  ……100-150………... km

d) 901 – 1300 km -  ….150-200... …....km

e) 1301 – 1700 km - …200-300……... km



6) Mohly by být pro vaši práci užitečné výsledky výzkumu, který by hodnotil vztahy a 

propojení jednotlivých evropských regionů na bázi dopravních cen a blíže by 

specifikoval faktory, které tuto propojenost ovlivňují?

a) Ano  ***

b) Ne

c) Nevím




