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V případě dotazů k systému správy pře-
pravních palet prosím kontaktujte:

European PVC Window Profile and related  
Building Products Association | EPPA ivzw
Telefon: +32 27 39 63 81
E-Mail: info@eppa-profiles.eu

S konkrétními dotazy týkající se obratu či výpočtu 
se prosím obracejte na vašeho dodavatele profilo-
vých systémů.

European PVC Window Profile and related 
Building Products Association | EPPA ivzw

Avenue de Cortenbergh 71 · 1000 Brüssel · Belgien
Telefon: +32 27 39 63 81· Fax: +32 27 32 42 18
info@eppa-profiles.eu · www.eppa-profiles.eu

Qualitätsverband Kunststofferzeugnisse e.V.
Am Hofgarten 1–2 · 53113 Bonn · Deutschland

Telefon: +49 228 766 76 54 · Fax: +49 228 766 50
info@qke-bonn.de · www.qke-bonn.de
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Nový systém správy přepravních palet bude  reali-
zován mj. také u níže uvedených výrobců profilo-
vých systémů:

aluplast GmbH
Auf der Breit 2 
76227 Karlsruhe · Deutschland

Deceuninck N.V.
Bruggesteenweg 164 
8830 Hooglede-Gits · Belgien

GEALAN Fenster-Systeme GmbH
Hofer Straße 80
95145 Oberkotzau · Deutschland

Epwin Group of Companies
1B, Stratford Court, Cranmore Boule-
vard, Solihull, B90 4QT · England

L.B. Profile GmbH
Am Schlirfer Weg 2–4
36358 Herbstein · Deutschland

REHAU AG + Co
Otto-Hahn-Straße 2
95111 Rehau · Deutschland

Salamander Industrie-Produkte GmbH
Jakob-Sigle-Straße 58
86842 Türkheim · Deutschland

Schüco Polymer Technologies KG
Selauer Straße 155
06667 Weißenfels/Borau · Deutschland

VEKA AG
Dieselstraße 8
48324 Sendenhorst · Deutschland



Příklady výpočtu

Bezplatné zásoby
3 měsíční obrat 3.062.851 CZK
Tomu odpovídající nezpoplatněná zásoba 60 kusů
(51.048 CZK = 1 paleta) 
+ Rezerva 50 %   30 kusů
= bezplatná zásoba 90 kusů

Příklad výpočtu u systému pronájmu
• Skladové zásoby mínus nezpoplatněné zásoby  = 

přebytek zásob 
• Přebytek zásob x 230 CZK/kus = měsíční nájemné

 Příklad 1 Příklad 2
Skutečná skladová zásoba 120 kusů 85 kusů
Nezpoplatněná zásoba 90 kusů 90 kusů
Přebytek zásob 30 kusů 0 kusů
nájem (230 CZK/kus) 6.891 CZK 0 CZK

Příklad výpočtu u zálohového systému
• Za odchozí palety bude účtována záloha, k vrácení této 

zálohy dojde na základě přijetí vrácených palet na do-
hodnutém sběrném místě
 Příklad 1 Příklad 2
Vyskladněné palety  500 kusů 500 kusů 
Vrácené palety 450 kusů 550 kusů
Záloha za jednotku 4.850 CZK 7.657 CZK
Fakturace 242.476 CZK 
Dobropis  382.856CZK

1 „Dlouhodobým“ se rozumí, pokud přebytek zásob bude 
trvat déle než jeden rok. 

cházející se v transportu. Ve výjimečných případech může 
tato rezerva činit až 75 %. Aby bylo zaručeno, že v případě 
nepředpokládaných situací budou zásoby palet dostačující. 
Přebytečnými zásobami je myšleno, pokud skutečný počet 
palet u zákazníka během sledovaného období přesáhne 
jeho nezpoplatněnou zásobu.

3 Systémy za účelem zlepšení návratnosti palet

Možnost 1: Systém pronájmu 
Za každou paletu, která přesáhne nezpoplatněnou zásobu, 
se účtuje nájemné. Měsíční nájemné za paletu činí 230 CZK.

Možnost 2: Zálohový systém
Záloha se pohybuje mezi 3.829 až 7.657 CZK. Skutečná část-
ka vyplývá z nákupní hodnoty palety. Fakturace může být 
prováděna dvěma způsoby: (a) mezi odchozími a příchozími 
paletami se jednou měsíčně zjistí rozdíl, a faktura se vystaví 
pouze na rozdíl; nebo (b) za každou odchozí paletu se na-
účtuje poplatek a za každou vrácenou paletu se tento po-
platek zase vrátí.

Možnost 3: Systém řízení vztahů se zákazníky
Smlouva mezi výrobcem profilů a zákazníkem definuje pod-
mínky o vracení vratných obalů. To zahrnuje (a) systém sle-
dování palety, (b) kontrolní systém a (c) pravidelné informa-
ce o zákazníkovi. V případě dlouhodobého přebytku1 zásob 
je výrobce profilů oprávněn na tento přebytek vystavit fak-
turu, odpovídajíce možnosti 1. Alternativně si může  zákaz-
ník tyto palety zakoupit.

Nesrovnalosti v zásobách 
Pokud se skutečné zásoby budou lišit od vypočtených ne-
zpoplatněných zásob, bude rozdíl účtován dle možnosti 1 
nebo 3. V případě, že výrobce profilů postupuje dle možnos-
ti 2, musí být na nadbytečné zásoby proveden dodatečný 
vklad. Příslušné kroky je nutné podniknout do jednoho roku 
od zjištění nadměrných zásob. 

Fungující oběhové hospodářství – 
navyšuje účinnost hodnotového řetězce

Rychlá návratnost opakovaně použitelných obalů je zá-
kladem rychlého a bezproblémového zásobování. Té-
měř ve všech oblastech nákladní dopravy se osvědčily 
systémy pronajímání či zálohování vratných obalů, kte-
ré jednak splňují požadavky zákona o řízené recyklaci, 
ale navíc také chrání přírodní zdroje.

Výrobci profilů ročně investují nemalé částky do výroby 
nových palet, za účelem doplnění nedostačujících zá-
sob jejich přepravních palet. Několik výrobců profilů již 
na tento vývoj zareagovalo a aktivně se stará o návrat 
svých opakovaně použitelných obalů. Evropská asoci-
ace výrobců plastových okenních profilů, EPPA ivzw, 
a Asociace pro kvalitu plastových výrobků, QKE e. V., 
převzaly iniciativu a vypracovaly za účelem podpořit  
rychlou návratnost opakovaně použitelných obalů tři 
modely systémů:  systém pronájmu, zálohový systém a 
systém řízení vztahů se zákazníky. Každý výrobce profi-
lů si muže vybrat jednu ze tří možností. Přičemž stáva-
jící smluvní dohody tím nebudou dotčeny a lze v nich 
pokračovat.

Díky rychlé návratnosti palet se zlepší jejich dostup-
nost; pouze ve výjimečných případech může dojít k 
finančním výhodám. Pro výrobce oken to není nic no-
vého, protože podobný systém již úspěšně zavedli vý-
robci průmyslových skel. Výhody pro výrobce profilů a 
výrobce oken jsou zřejmé: servis, dostupnost a bezpeč-
ná přeprava.

Nezpoplatněné zásoby a přebytek zásob
Doporučená výše nezpoplatněných zásob vyplývá z 
obratu dosaženého během posledních třech měsíců, 
přičemž jedna paleta odpovídá 51.048 CZK plus 50 % 
rezerva, která například pokrývá množství palet na-


