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FEE Transport s. r. o. 

Pobočka Olomouc -> Centrum TOP, Krapkova 3, Olomouc 

Čisto česká spoločnosť FEE Transport, ktorá je jedným z odborníkov v oblasti dopravy, 

špedície a skladovania, zamestnáva skúsených odborníkov s dlhoročnými skúsenosťami, 

po vývoji vo svojom odvetví a silnom cash flow hneď od začiatku! 

Na pobočkách FEE Transport v Prahe, Jičíně, Olomouci, Ostrave a Hranicích na Moravě si 

môžete objednať cestnú, námornú a leteckú dopravu, skladovú logistiku a expresnú 

prepravu zásielok. 

 





Čo bolo náplňou mojej praxe? 

V rámci odbornej stáže vo FEE Transport som sa naučila mnoho zaujímavých vecí. 

Pre začiatok bolo potrebné sa začleniť do kolektívu a naučiť sa zopár bežne 

používaných českých výrazov v doprave. Na odbornej stáži som sa naučila pracovať 

s programom RAALTrans a FEESYS, čo v budúcnosti určite ocením. Popri učeniu sa 

v novom programe sme pracovali aj s faktúrami, vytváraním cenovej ponuky 

prepravy a pod. 



Voľnočasové 
aktivity Keďže Erasmus + nie je len o 

učení sa nových vecí, zažili sme 
aj kopu srandy a videli veľa 

nového. 







Čo som sa na stáži naučila? 



- vyhľadávanie prepravných podmienok pre 
prepravcu a aplikovanie ich 

- kompletizovanie vnútropodnikových a 
mimo-podnikových písomností v rámci 
administratívnej činnosti 

- aplikovanie odborného softwéru pri 
koordinácii dopravy (FEESYS, 
RAALTRANS) 

- využívanie elektronickej databázy 
dopravcu pri spracovávaní prevádzkovej a 
prepravnej dokumentácie 

- spracovávanie prepravnej a prevádzkovej 
dokumentácie (nákladné listy, záznam o 
výkone vozidla) 

 
 

- sumarizovanie a archivovanie dokladov 
súvisiacich s prevádzkou dopravných 
prostriedkov a prepravou (NL CMR) 

- používanie odbornej terminológie 
- kontrolovanie a spracovanie 

fakturačných dokladov 
- výpočet ložnej plochy NV a kalkulácia 

ceny prepravy 
- výpočet cestovných náhrad 
- štúdium rôznych typov vozidla, ich 

rozmery a čo smú prepravovať 



Naučila som sa neuveriteľné množstvo nových vecí a spoznala veľa ľudí. 
Bol to úžasný zážitok. Jedného dňa si viem ako plne-pracujúci človek 

predstaviť, že by som pracovala v takejto firme. Vyhovovalo mi 
prostredie a jeho celkový entuziazmus . Olomouc je mesto veľa 

príležitostí a ja som jednu dostala. Uchvátilo ma svojou históriou aj 
akýmsi svojim čarom, ktoré pocítite až keď ho navštívite. 



Ďakujem za 
pozornosť! 
Beáta Kopačková 


