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FEE transport, s. r. o. 

• O spoločnosti 

• česká spoločnosť, ktorá patrí medzi profesionálov v oblasti 
dopravy, špedície a skladovania,   

• zamestnáva skúsených odborníkov s mnohoročnou praxou, 
sledujúcou vývoj vo svojom odvetví a silným cashflow hneď od 
začiatku, 

• pobočky: v Prahe, Jičíne, Olomouci, Ostrave a Hraniciach 
na Morave - môžete objednať cestnú , námornú a leteckú 
prepravu ,  skladovú logistiku a expresnú 
prepravu zásielok. 

 

https://www.feetransport.cz/silnicni-doprava
https://www.feetransport.cz/letecka-a-namorni-doprava
https://www.feetransport.cz/letecka-a-namorni-doprava
https://www.feetransport.cz/skladova-logistika
https://www.feetransport.cz/expresni-doprava
https://www.feetransport.cz/expresni-doprava


• Vízia: 

cieľom spoločnosti je 
byť  uznávaným ,  komplexným a flexi
bilným dopravcom, logistom na 
poli stredoeurópskeho rozmeru  

• Misia: 

Ponúknuť zákazníkom dopravné a 
logistické služby s pridanou 
hodnotou garancie, istoty, kvality a do
brej ceny, poskytovaného servisu s 
ohľadom na osobný 
prístup a serióznosť .  

 



• Medzi služby spoločnosti FEE 
Transport, s.r.o. 
patrí vnútroštátna kamiónová 
doprava i medzinárodná 
kamiónová doprava .  

• Zameriava sa aj na zberné 
kusové zásielky (PTL – Part 
Transport Loads), aj celo-
vozové zásielky (FTL – Full 
Transport Loads) a to ako 
paletového tovaru, tak sypkých 
materiálov.  

• Ponúka aj služby expresnej 
prepravy zásielok, letecké a 
námorné prepravy. 



Moja práca.... 

• Obecné a stručné oboznámenie sa so systémom FeeSys a 
databankami – Raal, Trans, Timocom. 

• Priebežné kontrolovanie emailov, sledovanie objednávok od 
zákazníkov a ich spracovanie. 

• Zadávanie objednávok do systému a ich rozosielanie. 

• Volanie novým zákazníkom o záujem spolupracovať so spoločnosťou. 

  



• Skúšobný tréning dohováranie prepravy s 
dopravcom.  

• Skúšobný tréning tvorenia objednávky.  

• Prevolanie nakládky a vykládky + ich 
ukončenie. 

• Komunikácia s dopravcami a zákazníkmi.     

• Spracovávanie objednávkových formulárov.  

• Pracovanie s programom Rals. 



Voľnočasové aktivity 

• Prechádzka po meste, spoznávanie 
okolia. 

• Návšteva obchodných centier 
Olomouc City, Šantovka. 

• Prehliadka vyhliadkovej veže 
kostola sv. Mořice, pozreli sme aj 
Olomoucký orloj a Katedrálu sv. 
Václava. 

• Obedy v cukrárni na Hornom 
námestí, McDonalde, Starbucks, 
Pizzeria JSV, Bistro Paulus. 

 



• Prehliadka Pevnosti poznania.  

• Návšteva jaskyne Javořičskej a 
hradu Bouzov. 

• Návšteva Výstavište Flóra a v 
obchodnom cetntre Šantovka 
hranie Bowlingu. 

• Prehliadka Svatého kopečku a 
ZOO Olomouc. 

• Zábava v klube Varna. 



Zhrnutie 

Na začiatok by som rada pripomenula, že ísť na túto stáž bola dobrá 
voľba. Olomouc bol naozaj krásny a bolo tam čo pozrieť. 

Najviac pre mňa prínosné boli: 

 Jazykové zročnosti – lepšia komunikácia v českom jazyku a viac 
odborných slov v slovníku. 

Organizačné zručnosti – začlenenie sa do tímu.  

 Digitálne zručnosti – pracovanie s odborným softvérom. 

Toto všetko je dobré do budúcna k zamestnaniu . 



Poďakovanie 

• Chcela by som sa poďakovať našim pani učiteľkám, 
ktoré tam s nami strávili dva týždne . Taktiež by som sa 
chcela poďakovať firme Agamos, ktorá pre nás 
pripravila výbornú stáž, ubytovanie a tak ďalej. 
Nakoniec ďakujem všetkým, s ktorými som mohla 
prežiť tieto dva týždne . 


