LOGISTICKÁ TERMINOLOGIE
Zkratka

Plné znění

Význam

A/ C
AA
ADR

Account
Automatic Approval
Accord Dangereuses Route

ADSP

Allgemeine Deutsche
Spediteurbedingungen
Accord européen sûr les
transports routiers

Účet
Automatické potvrzení (např. přijetí dokumentu)
Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě
nebezpečných věcí
Všeobecné německé spediční podmínky

AETR
Air Cargo
ATA
ATO

Actual Time of Arrival
Available to Order

ATP

Available to Promise

AWB

Air Way Bill

B/ L

Bill of Landing

b/c
BAF

Bulk cargo
Bunker Adjustment Factor

Bezcelní zóna
Booking
C/L
CAF
Cargo
Cargo Insurance
CBM
CEMT

Charter Party
Currency Adjustment Factor

Cubic Meter
Conférence Européenne des
Ministres des Transports

CEMT povolení

Umožňuje přepravu zboží mezi členskými státy
CEMT (země OECD a některé země jižní a východní
Evropy)
Přepravní doklad v rámci úmluvy CMR

CMR - nákladní
list
CMR - úmluva
Co-packing
Co-production
(Comanufacturing)

Doslova „spolubalení“
Doslova „spoluvýroba“

Coli
COTIF

Cross-Docking

Evropská dohoda o práci osádek vozidel v
mezinárodní silniční dopravě
Letecká nákladní doprava
Skutečný čas příjezdu / příletu
Dostupný na objednávku. Základní funkce ERP
systémů (viz ERP), která nám umožňuje zjistit, zda
požadované zboží je možno doručit ve stanoveném
termínu a množství (s ohledem na výši stávajících
skladových zásob, dobu výroby či dopravu zboží).
Dostupný na příslib. Další z funkcí ERP systémů.
Lze zjistit, kdy můžeme dodat specifickou, atypickou
či náhlou objednávku
LTA - Letecký přepravní list: stěžejní dokument pro
leteckou přepravu zboží
Dokument stanovující podmínky smlouvy mezi
odesílatelem a přepravní společností
hromadný náklad
Poplatek vyrovnávající rozdíly v ceně pohonných
hmot u nákladní námořní přepravy
Zóna, ve které může být zboží skladováno bez
úhrady cel či daní, a to až do opuštění této zóny
Zaknihování místa
Smlouva o nájmu / provozu lodi
Poplatek vyrovnávající měnové kurzy
náklad (Cargo přeprava - nákladní přeprava)
Pojištění nákladu
Metr krychlový
Evropská konference ministrů dopravy

Convention relative aux
Transports Internationaux
Ferroviaires

Mezinárodní úmluva o přepravní smlouvě v
mezinárodní silniční dopravě
Služba balení výrobků např. pro další prodejní účely
Služba, kde je nabízena např. asambláž dokončení
výroby produktu, jehož části pocházejí od různých
dodavatelů (např. přidání nabíjecího kabelu
k mobilnímu telefonu).
Jakýkoliv nakládaný kus (např. paleta, bedna, karton,
balík)
Úmluva o mezinárodní železniční přepravě
Druh řízení skladu, díky němuž se zvýší obrátkovost
zásob a výkonu. Tok zboží se usměrní na základě
alokací míst určení, popř. dojde ke konsolidaci
s jiným zboží. Příjemce tak dostane všechno
objednané zboží v rámci jedné zásilky.

CTD

CTP

Combined
Transport
Document
Capable to
Promise

Customization
DC

Distribution
Centre

Delivery

Door-to-Door

Duty
DWCC
DWT

Deadweight
Cargo Capacity
Deadweight
Tonnage

EAN (kód)
EAN – 128
EAN – 13
EDI

Electronic Data
Interchange

ERP (ERP
systém)

Enterprise
Resource
Planning
expected time of
arrival
expected time of
completion
expected time of
departure

eta
etc
etd
EURO 1,2,3
EURO paleta
EURO trailer
Expedice

FAC

Fast As Can

FCL

Full Container
Load
Fridays and
Holidays
Excepted

FHEC

Funkce systémů ERP, díky níž zjistíme, zda objednané zboží
bude možno doručit v požadovaném množství a termínu
(vzhledem k možnosti a kapacity výroby, tranzitního času, atp.)
Přizpůsobení určitých služeb podle potřeb konkrétního zákazníka
či zakázky.
Distribuční centrum
Deklarace celní hodnoty
Zboží, jež má zákazník uskladněno ve skladu jiné společnosti

DCH
Depozit /
Depozitní zásoba
Disponent
DLY
Door-to-Airport

Nákladní list pro kombinovanou Sea - Air přepravu

Člověk, který určuje, koordinuje a sleduje cesty dopravních
prostředků v logistických firmách
Doručení
„Od dveří na letiště“ - způsob dodání zboží, kdy je zásilka
vyzvednuta v místě odeslání a doručena na letiště, kde si ji
převezme adresát.
„Od dveří ke dveřím“ - způsob dodání zboží, kdy je zásilka
vyzvednuta na sjednaném místě a doručena na přesně určené
místo
Clo za dovoz zboží, které je určeno celními orgány
Čistá nosnost lodi (tzn. max. nosnost nákladu)
Hrubá nosnost lodi (nosnost nákladu včetně pohonných hmot,
vody, výstroje a zásob v tunách)
Čárový kód slouží k identifikaci zboží, jeho správě a sledování.
Podle charakteru jeho užití existuje několik druhů EAN kódů:
Používá se k identifikaci celých objednávek či větších jednotek
(např. paleta, balík). Obsahuje několik různých EAN – 13
Označuje výrobky určené pro konečného zákazníka či
spotřebitele.
Elektronická výměna dat mezi různými podniky a jejich filiálkami,
či mezi dodavatelem, klientem a poskytovatelem logistických
služeb
Plánování zdrojů v podniku podobě softwarových systémů
Předpokládané připlutí
Předpokládané ukončení nakládky / vykládky
Předpokládané odplutí
Označení vozidel silniční dopravy, které splňují limity vzhledem
vztahu k životnímu prostředí
Standardizovaná paleta pro uložení zboží s rozměry 1,2 m x 0,8
m
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Návěs s ložným objemem do 99 m (délka 13,62 x šířka 2,452,48 x výška 2,65-2,85 m)
Veškeré činnosti související s odesláním zboží z podniku (balení,
vyskladnění, kontrola či jiné služby, nakládka na přepravní
prostředek)
„Jak rychle je to možné“ - tzn. přeprava tím nejrychlejším
možným způsobem
Naplněný kontejner
Kromě pátků a svátků; používáno např. v rozvrhu dodávek či
časů přeprav

FIATA FCR

FIFO
FILO
FIO
FIOS
FIOT
FOC
Forklift/ Forklift
Truck
Fragile goods
Free Zone
Freight
Frigo
FT

Forwarders
Certificate of
Receipt
First in, First out
First in, Last out
Free in and out
Free in and out
and free stowed
Free in and out
and free trimmed
Free of Charge

Foot

FYTO
GATT

Groupage
GRT
HR
Hub
IATA

ICC

INCOTERMS
2000

General
Agreement on
Tariffs and Trade
Gross Registered
Ton
Human Resources

International Air
Transport
Association
International
Chamber of
Commerce
International
Commercial
Terms

Innenlader
IRU
ISO

JIT

International Road
Transport Union
International
Standards
Organization
Just-in-Time

Jumbo
Kitting
Kontejner
Kontejner ISO
universální
LCL
LIFO

Less then
Container Load
„Last in, first out“

Speditérské potvrzení o přijetí zboží

„První tam a první ven“ - priorizace při naskladňování a
vyskladňování.
„První tam, poslední ven“
„Volně do a z lodi“
„Volně do a z lodi včetně uložení nákladu v lodi“
„Volně do a z lodi včetně rozhrnutí / rozmístění nákladu“
Zdarma
Vysokozdvižný vozík s vidlicí
Křehké zboží
Zóna volného obchodu či bezcelní zóna
Náklad, nákladní přeprava
Přeprava zboží s řízenou teplotou
Stopa = 0,3048 m - měrná jednotka délky britské a americké
soustavy
Prohlídka zboží rostlinného původu prováděné před jeho
průvozem na hraničních přechodech
Všeobecná dohoda o clech a obchodu
Sběrné zboží shromážděné pro přepravu
Hrubá prostornost lodi udávaná v tunách
Lidské zdroje, řízení lidských zdrojů
Logistické centrum, ve kterém jsou zásilky tříděny, konsolidovány
a dále distribuovány
Mezinárodní sdružení leteckých zasilatelů
Mezinárodní obchodní komora
Mezinárodní pravidla pro výklad dodacích doložek
Speciálně upravené vozidlo pro přepravu skla, desek, panelů
apod.
Mezinárodní unie silniční dopravy
Mezinárodní organizace pro standardizaci
„Právě včas“ - metoda, při níž jsou různé součástky dodávány do
výroby na přesně stavový čas. Tímto způsobem jsou ušetřeny
skladovací náklady
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Silniční vozidlo s ložným prostorem o objemu 101 - 120 m
Konečná asambláž a zabalení výrobku, obojí často prováděné
poskytovatelem logistických služeb
Speciální prostředek k uložení zboží
Kontejner pro přepravu silniční, námořní či železniční dopravou.
Částečný náklad pro kontejner
„Poslední tam, první ven“

Lorry
Low-deck
lps
M/R
M/W

lump sum
Mate´s Receipt
Measurement /
Weight

Nadrozměrný
náklad
Náklady na
skladování
Nebezpečné
zboží

O/ N
Obal nevratný

Ordinary working
time
Overnight

Obal vratný
OT
Otevřené
vozidlo
Packing List
PLM
Postal Code
Pozice
(Skladová
pozice)
ppd
Přeprava a
překládka RO –
RO
Přeprava
intermodální

Open Top

Vozidlo silniční dopravy (objem ložného prostoru cca. 100 m ,
ložná výška cca. 3 m)
Náklad, který přesahuje limitní rozměry silničních vozidel. Je
zapotřebí udělení zvláštního povolení k přepravě
Veškeré výdaje spojené se skladováním (provozní náklady
skladu, platy zaměstnanců, pojištění…)
Zboží, které vykazuje min. jednu nebezpečnou vlastnost. Jeho
přepravou může být ohrožena bezpečnost osob, zdraví, majetek
a životní prostředí. Pro přepravu nebezpečných nákladů je
zapotřebí oprávnění o zvláštním technickém provedení vozidel a
speciální školení posádky
Nepotravinářské zboží
Normální pracovní čas
Přes noc, resp. do druhého dne. (např. požadavek na doručení)
Obal pro jednorázové použití, který není zapotřebí vracet (např.
kartonová krabice)
Obal, který je nutné vrátit majiteli. Jedná se většinou o dražší
obalové materiály, palety, speciální palety apod.
Označení pro ISO kontejner, který umožňuje nakládku shora
Dopravní prostředek bez plachty či skříně
Balící list
Překročená ložná míra
Poštovní směrovací číslo
Místo uložení zboží ve skladových prostorách

Prepaid
Roll on, Roll out

Přeprava
kombinovaná
Přeprava
multimodální
Přepravní
povolení
Provider
Real-Time
REDLY
Reefer container
Rejdař
RID
Riziko
Road
RO–LA

Kubatura / váha
3

Mega

Non-food
o.w.t.

Těžké nákladní vozidlo silniční dopravy (v USA = Truck)
Nízkoložné vozidlo v silniční dopravě
Pevná paušální částka
Potvrzení prvního lodního důstojníka o převzetí zboží na loď

Re-delivery

Rollende
Landstraße

Vyplaceně
Přeprava, kdy dopravní prostředek s nákladem najede vlastním
pohonem na loď či vlak a je tím dále převážen. Po ukončení
tohoto úseku přepravy sjede a pokračuje dále v transportu.
Nákladní přeprava, kdy počáteční nebo koncová část trasy je
uskutečňována silniční dopravou, zbytek cesty po železnici, moři
či letadlem
Přeprava zboží v jedné přepravované jednotce (např.
kontejneru), která při jedné jízdě využije několik druhů doprav.
Překládá se celá jednotka, nikoli samotné zboží
Přeprava, která využívá více než dva druhy dopravy
Mezinárodní přepravní povolení, které dopravce opravňuje k
vstupu vozidla do druhé, třetí země
Poskytovatel služeb
Reálný čas.
Opakovaná dodávka
Chladírenský kontejner
Provozovatel či majitel lodi
Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí
Možnost či pravděpodobnost vzniku nezdaru
„Cesta“ nebo „silnice“, jedná se tedy o pozemní dopravu
„Pohyblivá silnice. Jde o přepravu silničních vozidel pomocí
železnice

SCM

Shipment
Shipper
SSCC

Supply Chain
Management

Serial Shipping
Container Code

Surfeit
T/C
TBA
TCP
TEU
THC
Tracking
Truck
Trucker
VAS

VAT
VIC
w.p.
Warrant

Time-charter
to be announced
Twenty-FootEquivalent Unit
Terminal Handling
Charge

Value Added
Services
Value Added Tax
Very Important
Cargo
weather permitting

Dodavatelsko-odběratelský řetězec, který zahrnuje veškeré kroky
přepravy zboží a umožňuje komunikaci mezi jeho články (dodavatel –
výrobce – distributor – prodejce – zákazník)
Zásilka
Zasílatel či dopravce zboží
Specifický kód pro označení a identifikaci celé přepravní jednotky, např.
kontejneru
Příplatek za přepravu závislý na zvýšení cen pohonných hmot,
naplněnosti přístavů či zatížení nestandardním zbožím
Nájem na určitou dobu
Bude vyhlášeno
Tranzitní celní prohlášení
Označení 20´ kontejneru řady ISO
Příplatek za nakládku či vykládku zboží
Služba sledování zásilky za pomocí nejrůznějších elektrických systémů
Kamión
Řidič kamionu
Služby přidané hodnoty – služby poskytované klientovi nad rámec
běžného standardu (např. co-packing, post-manufacturing, polepování
výrobků)
Daň z přidané hodnoty
Velmi důležitý náklad
Pokud počasí umožní
Záruční listina na skladované zboží

