
 

 



 

 

Transforwarding a.s.  je česká společnost, která působí na českém zasílatelském a logistickém trhu od roku 1991. 
 
Základní činnosti naší spole čnosti tvo ří: 

� mezinárodní i vnitrostátní silniční přeprava 
� námořní, letecká, železniční a kombinovaná přeprava  
� logistika a outsourcing logistických služeb 
� skladování a logistické operace  
� distribuce zboží 
� celní služby a Intrastat 
� poradenská činnost 

 
V současné době společnost Transforwarding a.s. poskytuje své služby v sídle společnosti v Českých Budějovicích a 

na provozovnách v Praze, Břeclavi, Plzni, Liberci a Karlových Varech. 
 
Od roku 2002 jsme držiteli certifikátu jakosti ISO 9001 . 

Od 25. 9. 2012 jsme držiteli osvědčení AEO (oprávněný hospodářský subjekt) 

 
 
Naše filozofie: 

� hlavním cílem je poskytnout zákazníkovi takovou službu, která bude plně vyhovovat jeho požadavkům 
� náš zákazník a jeho požadavky a potřeby jsou centrem všeho našeho dění 
� chceme, aby náš zákazník měl z naší činnosti maximální užitek 
� vše co děláme je vyjádřeno sloganem "Jsme tu, abyste byli úsp ěšní"  



 

 

Historie spole čnosti ve zkratce 

    1.3.2014 Založení provozovny Karlovy Vary jako depo vnitrostátního systému FOFR 
  1.10.2013 Stěhování pobočky Zbůch do nových prostor v Plzni 
  1.11.2012 Otevření pobočky Liberec 
  25.9.2012 Získání osvědčení AEO (oprávněný hospodářský subjekt) 
    1.1.2012 Přestěhování pobočky Vysočany – Bor u Tachova do obce Zbůch u Plzně 
    1.4.2010 Společnost Transforwarding a.s. se stala součástí tuzemského přepravního systému FOFR. 
  24.6.2008 Společnost Transforwarding České Budějovice, a.s. byla přejmenována na Transforwarding a.s. 
    1.1.2008 Přestěhování pobočky a skladu Praha do moderních větších prostor 
    2.5.2007 Otevření Regeneračního a relaxačního centra a ubytovacích kapacit 
    1.1.2006 Zakoupení druhého 50% podílu slovenské společnosti TTen od společnosti TenExpres a přejmenování na 

Transforwarding SK, s.r.o. 
  1.10.2005    Stěhování pobočky Břeclav do větších prostor 
  1.10.2004   Ratingové ohodnocení společnosti na stupni B+ 
    1.1.2003    Kanceláře a distribuční sklad přestěhován z Říčan u Prahy do Horních Počernic  
  17.6.2001    Oslava 10. výročí založení firmy  
    1.5.2000    Otevření pobočky Říčany u Prahy  
19.11.1999    Získání certifikátu ISO 9002 
    1.7.1997    Firma se přestěhovala do vlastního objektu  
    1.1.1997    Otevření střediska celních služeb Budvar  
    1.5.1996    Otevření pobočky Břeclav  
    2.8.1994    Vznik české akciové společnosti 
    2.1.1993    Otevření pobočky Vysočany - Bor u Tachova  
    1.6.1993    Otevření směnárny  
          1993    Zahájení provozu sběrné služby 
    2.1.1992    Otevření pobočky Dolní Dvořiště  
  31.5.1991    založení společnosti - 2 zaměstnanci 



 

 

Základní Informace o spole čnosti 
 
Adresa  Transforwarding a.s. 
   K. Uhlíře 1917/ 42 
   P. O. Box 40 
   370 06 České Budějovice 
 
IČO   14498979 
DIČ   CZ14498979 
Telefon  389 001 111 
Fax   389 001 444 
E-mail  info@transforwarding.cz 
Internet  www.transforwarding.cz 
 
 
 
 
 

Informace o spole čnosti – hlavní údaje 
 
Počet zaměstnanců v České republice                  73 
Celkový objem tržeb v České republice  250 000 000  CZK v roce 2013 
Počet přepravených zásilek v roce 2013         145 000 
Celkový objem přepraveného zboží          120 000 tun 
Celková plocha krytých skladů               6 000 qm 



 

 

Organizace spole čnosti 
 
Vedení společnosti ing. Ladislav Průcha, předseda představenstva a ředitel 

 Ing. Vladimír Rudolf, místopředseda představenstva a výkonný ředitel 
 
Senior manažer  Ing. Martin Straka 
 
Obchodní oddělení  Ing. Václav Maroušek, obchodní manažer 
 
Finanční oddělení a controlling Ing. Daniela Dominová, vedoucí finančního oddělení 
 
Mezinárodní silniční přeprava Jiří Vávra, DiS., vedoucí disponent 

 Ing. David Přibyl, vedoucí disponent 
 
Vnitrostátní silniční přeprava Stanislav Drábek, logistický specialista 

 Ivana Hemmerová, vedoucí disponent 
 
Námořní, letecká a železniční přeprava Zdeněk Boček, vedoucí disponent 
 
Distribuční centrum Praha – Horní Počernice Lenka Voříšková, vedoucí střediska 
 
Distribuční centrum Břeclav Milan Soudek, vedoucí střediska 
 
Distribuční centrum Plzeň Martin Heinzl, vedoucí střediska 
 
Distribuční centrum Liberec Martin Szentkirályi, vedoucí střediska 
 
Distribuční centrum Karlovy Vary Helena Knirschová



 

 

Transforwarding a.s. – pracovišt ě v České republice 
 
České Bud ějovice:  

- sídlo společnosti, management 
- distribuční a celní sklad 2 200 m2 
- oddělení mezinárodních a tuzemských přeprav 
- oddělení námořní, letecké a železniční přepravy 
- oddělení celních služeb 
- obchodní oddělení  
- oddělení logistiky a informačních technologií 

 

pobo čka Praha – Horní Po černice: 
- moderní distribuční sklad 2 300 m2, skladovací služby 
- oddělení tuzemských a mezinárodních přeprav, celní 

služby 
 

pobo čka Břeclav – Poštorná:   
- oddělení mezinárodních a tuzemských přeprav, celní služby 
- distribuční sklad 400 m2 

 

pobo čka Plzeň 
- oddělení mezinárodních a tuzemských přeprav, celní služby 
- distribuční sklad 1000 m2 

 

pobo čka Liberec 
- oddělení mezinárodních a tuzemských přeprav, celní služby 

 

pobo čka Karlovy Vary 
- oddělení vnitrostátních přeprav, depo systému FOFR 
- sklad 400 m2 



 

 

Silni ční p řeprava 
 
Mezinárodní silni ční přeprava  
 

- Evropská síť partnerů pro systém sběrné služby (přeprava kusových zásilek od balíků po palety i velké náklady) 

- Pravidelné odjezdy kamionů pro export i import 

- Krátké lhůty dodání zásilek „z domu do domu“ 

- Expresní přepravy za předem dohodnuté podmínky 

- Přepravy zásilek kamiony s tonáží do 3 500 kg, do 6 000 kg i do 24 000 kg 

- Připojištění zásilek na jejich skutečnou hodnotu 

- Podíl reklamací na přepravách zásilek méně než 0,5 % 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

Vnitrostátní silni ční p řeprava a distribuce zboží 

- Přeprava kusových zásilek vnitrostátním distribučním systémem FOFR v „Modulu-F“ do 24 hod. po celé 
České republice 

- Ekonomické dodání zboží v „Modulu-C“ za výhodné ceny (dodání průměrně do 2-3 dnů, maximální garance 4 dny) 

- Balíkový a paletový systém – zvýhodněné ceny za kus dle váhy do celé ČR 

- Možnost výběru hotovosti při dodání zboží na dobírku a zaslání na zvolený účet 

- Pojištění zásilek do hodnoty 300 000,00 Kč za zásilku 

- Vystavování a potvrzování dodacích listů 

- Možnost dojednání termínu dodání zásilky (odpolední dovoz zboží) 

- Vytěžování vozidel z našich skladů do celé republiky 

- Obstarávání pravidelných přeprav v rámci republiky 

- Součástí systému je dodání na Slovensko do 48 hodin 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Spole čnost Transforwa rding a.s. je  v rámci systému FOFR  provozovatel em těchto st ředisek:  

- CB (České Budějovice) 
- TA (Tábor) 
- PT (Praha 9 – Horní Počernice) 
- KV (Karlovy Vary) 

Mapa st ředisek vnitrostátního systému FOFR 



 

 



 

 

Námo řní, letecká, železni ční a kombinovaná p řeprava 
 

- Přepravy zboží v kontejnerech 20“, 40“ i „High cube“přepravy FCL zásilek v systému námořní přepravy 

- Sběrná služba kusových zásilek v systému námořní (LCL) i letecké přepravy 

- Komplexní zajištění železniční přepravy od vagonu po ucelený vlak 

- Zajištění veškerých služeb spojených s obstaráním přepravy 

- Vystavení přepravních dokumentů 

- Připojištění zásilek na požadovanou hodnotu 

- Napojení na významné světové přístavy, letiště a železniční terminály 

 



 

 

Skladování, logistika, outsourcing, komunikace, … 
 

- Skladování a manipulace se zbožím, logistický outsourcing – převezmeme Vaše starosti o logistiku  

- Vedení skladové evidence podle kódů zákazníka 

- Kontrola, kompletace, balení, polepování a etiketování, tisk návodů a jejich vkládání ke zboží či do foliových obálek… 

- Další operace podle požadavků zákazníka 

- Čárové kódy podle specifikace EAN, bezdrátové řízení a práce ve skladu, tisk etiket s čárovými kódy…  

- Tisk dodacích listů se zasíláním zákazníkům včetně potvrzování 

- Komunikace prostřednictvím EDI (Electronic Data Interchange – elektronická výměna dat)  

- On-line skladová evidence na internetu (zjištění stavu, sledování pohybů, zasílání objednávek na distribuci) 

- Moderní profesionální a individuální přístup k logistickým řešením, kalkulace, výpočty efektivity, poradenství… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Celní služby a Intrastat-CZ 
 

- Kompletní servis poskytovaných služeb při exportu i importu zboží do / ze zemí mimo 
Evropskou unii 

- Vystavení Carnet ATA  a Carnet TIR 

- Vystavení dokumentů T1/ T2 

- Zpracování statistiky intrakomunitárního obchodu INTRASTAT-CZ 

- Poradenská činnost v oblasti celních služeb 

- Jsme držiteli osvědčení AEO (oprávněný hospodářský subjekt) 

 
 
 



 

 

Obchodní činnost, prodej služeb a zpracování projekt ů 
 

- Nasloucháme našim zákazníkům a hovoříme s nimi o jejich problémech 

- Preferujeme individuální přístup ke každému zákazníkovi 

- Pomáháme s implementací systémového řešení 

- Zpracujeme jednotlivé cenové nabídky podle zadání 

- Zpracujeme obsáhlejší nabídky a návrhy logistického řešení dopravy a manipulace se zbožím 

- Spolupodílíme se na rozvoji jednotlivých systémů přeprav a logistických procesů 

 

   



 

 

Ubytování a regenera ční centrum   
 
 
 
 
 

- Ubytování 
- Solná jeskyně 
- Finská sauna 
- Saunový apartmán 
- Infrasauna 
- Masáže 
- Lymfatické masáže 
- Rolletic 
- Solárium 
- Bahenní zábaly 
- Parafín 
- Mary Staggs detox 
- Pedikúra 
- Vibrační plošina 
- Pneuven – baňkování 
-  Kosmetika 
-  Dětský koutek 
-  Kavárna 

wwwwww..ssoollnniicckkaa..eeuu    



 

 

E-shop ALEVNEJSI.CZ, Informa ční technologie 

- Prodej zboží na webových stránkcáh www.alevnejsi.cz 

- Podpora prodeje zboží zákazníků se skladovací nebo zasilatelskou smlouvou 

- Vývoj spedičního software, podpora čárových kódů, elektronická komunikace 

- Moderní profesionální a individuální přístup k logistickým řešením, kalkulace, výpočty efektivity, poradenství 



 

 

Kontaktní osoby obchodního odd ělení: 
senior manažer ing. Martin Straka  tel.: 389 001 106 
  e-mail: straka@transforwarding.cz  
obchodní manažer ing. Václav Maroušek  tel.: 389 001 401 
  e-mail: marousek@transforwarding.cz  
obchodní oddělení Zuzana Vrkočová tel.: 389 001 508 
  e-mail: vrkocova@transforwarding.cz  
obchodní oddělení Vendula Šmídová  tel.: 389 001 509 
  e-mail: smidova@transforwarding.cz  
mezinárodní silniční přeprava Jiří Vávra, DiS. tel.: 389 001 304 
  e-mail: vavra@transforwarding.cz 
mezinárodní silniční přeprava Ing. David Přibyl tel.: 389 001 206 
  e-mail: pribyl@transforwarding.cz 
logistický specialista Stanislav Drábek tel.: 389 001 601 
  e-mail: drabek@transforwarding.cz  
vnitrostátní silniční přeprava Ivana Hemmerová tel.: 389 001 501 
  e-mail: hemmerova@transforwarding.cz  
námořní, letecká a železniční přeprava Zdeněk Boček tel.: 389 001 403 
  e-mail: bocek@transforwarding.cz 
vedoucí střediska Praha Lenka Voříšková  tel.: 281 927 322 
  e-mail: praha@transforwarding.cz  
vedoucí střediska Břeclav Milan Soudek  tel.: 519 325 173 
  e-mail: breclav@transforwarding.cz  
vedoucí střediska Plzeň Martin Heinzl  tel.: 371 120 391 
  e-mail: plzen@transforwarding.cz  
vedoucí střediska Liberec Martin Szentkirályi  tel.: 482 423 252 
  e-mail: l iberec@transforwarding.cz  
vedoucí střediska Karlovy Vary Helena Knirschová tel.: 351 120 150 
  e-mail: kv@transforwarding.cz  



 

 

Závěr 
 
Společnost Transforwarding a.s. se snaží budovat od samého počátku své existence přátelské vztahy se svými 

zákazníky, snaží se chápat jejich problémy a společně je řešit. 

 

Kromě vlastní práce neopomíjíme ani další stránku života lidské společnosti. Jsme si plně vědomi toho, že jsou mezi 

námi jedinci, kteří si zaslouží naši větší pozornost. Proto jsme se rozhodli zapojit do projektu „Pomáháme dětem“. 

Skutečnost, že jsme schopni někomu udělat radost, nás naplňuje uspokojením. 

 
 
 
 
 

Více informací o naší společnosti získáte na 

www www www ... ttt rrr aaa nnn sss fff ooo rrr www aaa rrr ddd iii nnn ggg ... ccc zzz    


